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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 
3.1 Blok Diagram Sistem  

Pada perancangan sistem keamanan tas terdapat tombol push button 

yang berfungsi untuk membuka kunci pada tas, pada sistem keamanan tersebut 

menggunakan servo dimana servo itu sendiri berfungsi sebagai sistem pengunci 

karena dapat membuka atau menutup. pada bagian dalam tas terdapat sensor 

PIR ( Passive Infra Red ) yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suhu panas 

yang di keluarkan oleh tubuh. Buzzer berfungsi jika sistem keamanan dapat 

ditembus dengan paksa sehingga akan manghasilkan getaran suara seperti 

alarm. Dalam perancangan ini menggunakan arduino uno sebagai dasar utama, 

maka diperlukan modul arduino uno sebagai otak dasarnya. 

Perancangan perangkat keras ini dilakukan untuk menciptakan sebuah 

tas yang aman dari tindak pencurian dan kehilangan karena terdapat juga GPS 

NEO-06 dan SIM800L yang terhubung dengan arduino uno. GPS NEO-06 

berfungsi untuk menentukan titik koordinat sedangkan SIM 800L berfungsi untuk 

mengirim atau menerima pesan, pesan yang dikirimkan oleh SIM800L berupa 

titik koordinat yang dapat digunakan pada aplikasi google maps.  

 

Gambar 3.1 Blok Diagram 

 

Keterangan : 

-                 : Sebagai input ke arduino 

-                 : Sebagai output dari arduino 

-                 : Sebagai transmitter atau penerima (Tx) 

-                 : Sebagai receiver atau pengirim (Rx) 
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Dari gambar 3.1 push button berfungsi sebagai tombol tekan untuk 

membuka tas, push button akan memberikan input-an yang datanya akan proses 

oleh arduino. Setelah data diproses, arduino akan akan mematikan sistem pada 

komponen lain. Hasil dari output-nya adalah servo, sehingga sistem pengunci 

pada tas akan terbuka. Untuk sistem pendeteksinya menggunakan sensor PIR, 

sensor PIR akan mendeteksi dengan memancarkan sinar infra red. Data yang 

telah diterima oleh sensor PIR akan di input ke arduino, arduino akan 

memproses dan hasil output-nya berupa suara alarm yang ditimbulkan oleh 

buzzer. Arduino juga akan mengirimkan perintah kepada GPS NEO-06 untuk 

menentukan lokasi berupa titik koordinat. GPS NEO-06 akan menerima perintah 

dan mulai mencari lokasi.  Setelah GPS NEO-06 mendapatkan lokasi, GPS 

NEO-06 akan mengirimkan kembali ke arduino berupa data lokasi yang akan 

diproses oleh arduino. Data tersebut akan dikirim keSIM800L, SIM800L 

menerima data lokasi yang akan dikirimkan ke-user dalam bentuk via SMS. 

SIM800L juga dapat menerima perintah dari user untuk mengirimkan lokasi. 

Perintah tersebut akan dikirim ke arduino sehingga arduino akan me-respons dan 

memerintahkan terhadap GPS NEO-06 untuk menentukan lokasi. GPS NEO-06 

akan mengirimkan kembali ke arduino, arduino akan mengirimkannya  ke 

SIM800L untuk dikirim ke user. 

 

3.2 Komponen 

Pada perangkaian sistem keamanan tas diperlukan beberapa komponen 

seperti pada tabel 3.1 

 
Tabel 3.1 Komponen 

 

No KOMPONEN JUMLAH 

1 PUSH BOTTON 1 

2 Passive Infra Red ( PIR ) 1 

3 Arduino Uno 1 

4 GPS NEO-06 1 

5 SIM800L 1 

6 Buzzer 1 

7 Servo 1 
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3.3 Flowchart Sistem Keamanan Tas   

Start

Konfigurasi Pin

Pembacaan Kondisi Tas

Push Button Ditekan

PIR Mendeteksi

Buzzer Aktif

Mengirimkan Koordinat 1 
Menit Sekali

END

no

no

ya

ya

Menentukan Titik 
Kordinat

Diterima Dalam 
Bentuk SMS

 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Keamanan Tas  

 

Pada gambar 3.2 menjelaskan tentang flowchart sistem keamanan tas 

pada saat dirusak. Dimulai dengan semua komponen siap untuk menerima 

perintah. Lalu konfigurasi pin sebagai inisialisasi pin untuk membedakan antara 

komponen input dan output. Setelah itu masuk ke Pembacaan kondisi tas 

menandakan bahwa PIR dan GPS aktif sehingga datanya dapat disimpan pada 

arduino uno. Jika push button ditekan akan mematikan sistem, dengan tidak 

membaca  PIR dan mematikan servo pengunci maka tas dapat terbuka. Jika 

tidak di tekan  PIR akan mendeteksi keberadaan suhu tubuh yang masuk 

kedalam  tas. Jika PIR tidak memdeteksi akan dikembalikan lagi melalui 

pembacaan kondisi tas. Setelah PIR mendeteksi, buzzer aktif menandakan 

sistem keamanan berhasil  ditembus dengan paksa. Lalu GPS akan menentukan 

titik koordinat, titik koordinat akan dikirim setiap 1 menit sekali yang akan diterima 

dalam bentuk SMS berupa link sehingga user dapat melacak keberadaan tas 

melalui google maps.  
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3.4 Flowchart Pencarian Lokasi Melalui SMS 

START

Konfigurasi Pin

Pembacaan Kondisi Tas

Menerima Perintah

Validasi Perintah

SIM Menerima 
Perintah

GPS Menentukan 
Titik Kordinat

Kordinat 
Didapat

Kordinat Dikirim 
Kembali Ke User

END

no

ya

no

ya

 

Gambar 3.3 Flowchart pencarian lokasi melalui SMS 

 

Dari gambar 3.3 flowchart pencarian lokasi melalui SMS, dimulai dengan 

semua komponen siap untuk menerima perintah. Lalu konfigurasi pin sebagai 

inisialisasi pin untuk membedakan antara komponen input dan output. Selah itu 

masuk ke Pembacaan kondisi tas menandakan bahwa PIR dan GPS aktif 

sehingga datanya dapat disimpan pada arduino uno. Selanjutnya memasukan 

perintah sesuai ping yang kita buat lalu perintah akan diterima atau di validasi 

oleh SIM800L, jika perintah salah maka akan kembali kepermintaan perintah 
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ulang. Jika benar SIM akan memproses perintah, sesuai dengan perintah SIM 

maka GPS akan menentukan titik koordinat, jika koordinat tidak ditemukan maka 

GPS akan mencari kembali koordinat sampai didapatkan. Jika koordinat sudah 

didapatkan sesuai perintah maka titik koordinat akan dikirim kembali ke SIM 

module lalu diproses dan dikirimkan ke user dalam bentuk pesan SMS berupa 

link. 

 

3.5 Skematik  

 

Gambar 3.4 Skematik 

 

Dari gambar 3.4 pada komponen push button, pin 1 dihubungkan ke port 

GND1 dan pin 2 dihubungkan ke A1 pada port arduino sebagai input-an, data 

tersebut akan diproses pada arduino yang output-nya dikeluarkan melalui port D8 

ke pin 3 pada servo yang akan membuka pengunci servo. 

Untuk komponen PIR, pada pin 1 dihubungkan ke port 5v, sedangkan 

untuk pin 2 dihubungkan ke port A0 sebagai input-an yang hasih akan diproses 

arduino, untuk pin 3 dihubungkan ke port GND1. Hasil output-nya melalui port D4 

dan diterima oleh buzzer sehingga menghasilkan suara. 
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Data  arduino juga  akan diterima oleh GPS melalui port  D6. GPS akan 

memproses lokasi dan hasilnya akan dikirimkan kembali melalui port D7 pada 

arduino, lalu akan dikirimkan ke SIM800Lmelalui port D2 dan SIM800L akan 

menerima data ke user. Untuk pin Rx pada SIM800L yang terhubung ke port D3 

berfungsi sebagai input-an dari user untuk memerintahkan mengirim titik lokasi. 


