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ABSTRAK 

Kemajuan zaman menuntut manusia untuk dapat mengerjakan segala aktivitas 

sehari-hari  yang  tidak  terbatas  pada  ruang  dan  waktu.  Kesibukan  manusia 

menyebabkan sebagian  aktivitas rutinnya menjadi terlupakan, misalnya dalam 

menyiram  tanaman  yang  merupakan  kegemaran  sebagian  besar  masyarakat. 

Untuk  mengatasi  hal  ini  maka  dibuatlah  sistem  yang  merupakan  perpaduan 

teknologi dibidang komputer dan telekomunikasi dengan memanfaatkan fasilitas 

SMS   sebagai   pengendali   jarak   jauh   dan   keluaran   port   dari   PC   untuk 

mengendalikan alat penyiram tanaman. Dengan menggunakan prinsip 

komunikasi  antar  handphone  maka  komputer  dapat  mengenali  informasi  dari 

data yang diolah dengan bantuan software. Disamping itu, umpan balik sebagai 

fasilitas  tambahan  yang  diperlukan  untuk  menyampaikan  informasi  tentang 

berhasil   atau   tidaknya   tindakan   pengguna,   setelah   memberikan   perintah 

pengendalian  alat  dari  jarak   jauh  melalui  SMS  yang  dikirimkan  melalui 

handphone. 
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PENDAHULUAN 

Dunia teknologi saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup berarti 

dari  waktu  ke  waktu.  Kemajuan  teknologi  ini  makin  mempermudah  manusia 

dalam mengerjakan segala aktifitas sehari-hari yang tidak terbatas pada ruang dan 

waktu. Salah satu kemajuan teknologi  yang paling menonjol adalah di bidang 

teknologi  komputer  dan  telekomunikasi  dengan  memanfaatkan  fasilitas  SMS 

sebagai pengendali jarak jauh dan keluaran port dari PC untuk  mengendalikan 

suatu alat. 

Komputer   merupakan   peralatan   elektronika   yang   dapat   diprogram, 

menerima   data,   memproses   data,   menyimpan   data,   mengambil   data   dan 

menghasilkan data keluaran. Dengan instruksi-instruksi yang diberikan 

sebelumnya,  komputer  dapat  melaksanakan  suatu  tugas  tertentu.  Instruksi- 

instruksi tersebut disebut dengan perangkat lunak atau software (Santoso, 1999). 

Komunikasi data merupakan gabungan dari dua teknik yaitu pengolahan 

data (data  processing) dan telekomunikasi (telecomunication). Pengolahan data 

termasuk dalam pengolahan data dengan bantuan program yang dieksekusi sistem 

komputer. Program dan data dimasukkan  ke  dalam sistem komputer lewat unit 

masukan. Sedangkan telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh, informasinya 

ditransportasikan   dengan   bantuan   peralatan   elektro-magnetik   seperti   radio, 

konduktor  listrik  dan  lain  sebagainya.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa 

komunikasi  data  memberikan  fasilitas  komunikasi  jarak  jauh  dengan  sistem 

komputer. Komunikasi data saat ini sangat diperlukan, karena untuk menghemat 

waktu dalam pengiriman  informasi dari pemakai ke sistem komputer ataupun 

sebaliknya (Heijer, 1991). 
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SMS merupakan salah satu dari komunikasi data yang melakukan proses 

pengiriman  pesan  singkat  melalui  jaringan  bergerak  (mobile  networks). Pesan 

yang dikirim oleh sebuah pesawat telepon seluler, ditampung di sentral SMS yang 

disebut dengan SMSC (Short Message  Service Centre). Oleh SMSC pesan ini 
kemudian ditransfer ke telepon seluler yang dituju (Wibisono, 2001). 

Dari uraian di atas, diketahui bahwa tujuan penulisan makalah ini adalah 

membuat suatu sistem yang dapat mengendalikan peralatan tertentu (menyalakan 

ataupun  mematikan)   tanpa  harus  menyentuh  objek  secara  langsung.  Sistem 

penyiram   tanaman   berbasis   PC   menggunakan   media   SMS   umpan   balik 

merupakan perpaduan teknologi dibidang komputer  dan telekomunikasi dengan 

memanfaatkan fasilitas SMS sebagai pengendali jarak jauh dan keluaran port dari 

PC untuk mengendalikan alat penyiram tanaman. Dengan menggunakan  prinsip 

komunikasi antar handphone maka komputer dapat mengenali informasi dari data 

yang diolah dengan bantuan software. 

Disamping itu, umpan balik sebagai fasilitas tambahan yang diperlukan 

untuk menyampaikan informasi tentang berhasil atau tidaknya tindakan pengguna, 

setelah memberikan perintah pengendalian alat dari jarak jauh melalui SMS yang 

dikirimkan melalui handphone. 

 
METODE PENDEKATAN 

Kegiatan perancangan dan pembuatan alat dilakukan di asrama kopma 

Universitas Brawijaya yang merupakan tempat tinggal kita. Kegiatan 

dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2006. Program ini 

dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
 

Perancangan Hardware 

Dalam perancangan sistem penyiraman tanaman jarak jauh, diperlukan alat 

dan bahan seperti HP (Hand Phone), PPI 8255, Driver, Pompa air aquarium dan 

PC (Personal Computer). Pada saat ingin menghidupkan sistem, HP mengirimkan 

data berupa SMS ke HP Penerima yang telah dihubungkan dengan kabel data ke 

PC yang telah dihubungkan dengan sistem tersebut.  Adapun mekanisme sistem 

tersebut dapat digambarkan pada diagram blok seperti Gambar 1. 
 

HP Pengirim HP Penerima 
 

 
 

Kabel Data 
 
 
 

 

PC Driver 
 

Card PPI 
 
 

Program Delphi Sistem 
 

 

Gambar 1. Diagram Blok Perancangan Alat 
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Preparasi Alat dan Bahan Penelitian 
RS – 232 

RS-232 berfungsi menghubungkan antara HP dan PC. Sinyal – sinyal yang 

dimiliki mempunyai fungsi yang saling mendukung. Dalam hal ini RD (Receive 

Data) berfungsi menerima langsung  data dari HP yang selanjutnya  RS-232 akan 

mengirimkan data yang telah  diterima ke PC dengan menggunakan sinyal TD ( 

Transmit Data ). 
 

PPI 8255 

Konfigurasi fungsi  setiap  port  diprogram  oleh  sistem  perangkat  lunak 

dengan memberikan sebuah control word ke PPI 8255 melalui data bus. Control 

word  ini  mengandung   informasi  seperti  mode,  bit  set  dan  bit  reset  yang 

menginisialisasi fungsi PPI 8255. 
Karena meggunakan port A sebagai ouput maka pada bit4 diberi inisilasisi 

0, sedangkan  untuk  bit  yang  lain  diberi  inisialisasi  0,  kecuali  bit  ke7  diberi 

inisisalisasi 1 untuk mengaktifkan mode set flag. Perencanaan PPI card sebagai 

rangkaian  interfacing  karena  selain  mudah  dalam  perancangan  hardware  dan 

software juga banyak tersedia di pasaran dan harganya terjangkau. IC ini terdiri 

dari 24 pin I/O dimana terbagi menjadi tiga group  masing-masing 8 buah yaitu 

port A, port B, port C. 

Pada PPI 8255 ini terdapat chip select ( CS ) yang aktif low “0”, yang 

berfungsi untuk mengaktifkan PPI jika pada pin tersebut diberikan pulsa rendah 

“0”. Karena alamat port  pada peralatan I/O tidak semuanya digunakan dalam 
desain suatu komputer, tetapi hanya 10 bit terendah yang digunakan (A0  – A9  ) 

maka diperlukan pemilihan alamat tertentu, sehingga pemakaian alamat I/O port 

untuk peralatan yang direncanakan tidak terjadi pada alamat yang  sama dengan 

alamat I/O port yang lain. Apabila terjadi timpang tindih, akan berakibat fatal bagi 
sistem board maupun pada interface-interface yang besangkutan untuk itu dipilih 

alamat dari prototype card (300 H – 31F H) sebagai daerah kerja PPI. 

Pada PPI 8255 ini terdapat rangkaian pendukung yang diperlukan yaitu 

rangkaian decoder yang digunakan untuk memberikan sinyal pada chip select dari 

PPI untuk mengaktifkan PPI pada alamat tertentu juga terdapat dip switch yang 

berfungsi mengatur alamat dari PPI.  Apabila data dari alamat yang berasal dari 

address bus tidak sesuai dengan kombinasi dari dip switch maka PPI tidak akan 

aktif dan demikian pula sebaliknya PPI akan aktif apabila data dari  addres bus 

sesuai  dengan  kombinasi  dan  dip  switch.  Address  bus  yang  digunakan  untuk 

decoder dimulai dari A2 – A9 sehingga PPI dapat aktif pada semua alamat dengan 

syarat alamat tersebut tidak melebihi kombinasi maksimal dari dip switch (dalam 

bentuk biner) dan alamat  yang diberikan adalah alamat yang disediakan oleh 

komputer untuk peralatan input output.  Sedangkan A0 dan A1 berfungsi untuk 

memilih port dari PPI dengan perincian seperti pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.  Pemilihan Port PPI 

A0 A1 Port Yang Digunakan 

0 0 Port A 

0 1 Port B 

1 0 Port C 

1 1 Port Control Word 
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Untuk menentukan mode kerja dari PPI 8255 kita harus memberi tanda 

aktifnya PPI  dan mendefinisikan input / output pada masing-masing port PPI 

8255.  Pin Read / Write dan CS harus   disiapkan   yang   digunakan   pada 

hardwarenya. Register  control  PPI  8255  yang  terdiri  dari  8  bit  biner  harus 
diberikan pada port data alamat register control. Alamat-alamat yang digunakan 

untuk port I/O dan juga  Control Word PPI 8255 harus sesuai dengan definisi 

alamat  pada  perangkat  lunak,  yaitu  pada  prototype  card.  Dengan  pemberian 

control word dan data register control akan dapat  ditentukan fungsi dari setiap 

port 8255. Karena sebuah PPI 8255 hanya memerlukan empat alamat maka daerah 

kerja dari prototype card dapat dipilih, mengingat urutan 2 bit terakhir (A0 – A1), 

misalnya  300h–3003H;  304–307H  ;  308–0BH;……;  31C–31F  H.  Jadi  ada  8 

kemungkinan alamat yang dapat dipilih untuk PPI card. 
 

Handphone 

Pada HP jenis Siemens C35 terdapat 3 pinout yang dihubungkan dengan 

PC melalui  RS 232 dengan menggunakan kabel data, yaitu ground (pin1) yang 

dihubungkan dengan ground RS232, Data Out (pin 5) yang dihubungkan dengan 

pin 2 (RXD) dan Data In (pin 6) yang  dihubungkan dengan pin 3 (TXD) pada 

RS232. 
 

Driver 
Pada rangkaian ini dibutuhkan komponen relay, yang dipergunakan untuk 

mengaktifkan sinyal logika 0 untuk mewakili off dan logika 1 untuk mewakili on 

untuk menyalakan pompa air  aquarium, berupa saklar elektronik yang dikontrol 

oleh  mikroprosesor,  dalam  hal  ini  PPI   8255.  Driver  dipergunakan  untuk 

memperkuat arus yang keluar dari PPI 8255  untuk menggerakkan relay. Berikut 

gambar Rangkaian Driver Motor DC 
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Gambar 2. Rangkaian Driver Motor DC 
 


