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ABSTRAK 
 

Skripsi berjudul “Perancangan Sistem Pintu Gerbang Otomatis Berbasis NodeMCU Menggunakan 
SMS Gateway” permasalahannya tidak adanya rancangan alat pengendali pintu gerbang secara 
otomatis, tidak adanya rancangan sistem pengontrol menggunakan smartphone melalui SMS 
gateway, kurang efektif dan efisiennya waktu pengguna untuk membuka dan menutup pintu 
gerbang.  
Metode pemecahan masalahnya dengan teknik pengumpulan data merupakan teknik mendapatkan 
data akurat, relevan dan valid, sumber datanya melalui observasi, studi kepustakaan, studi 
dokumentasi, membangun prototype, pengujian perancangan sistem dan alat. 
Hasil penelitiannya yaitu rancangan alat pengendali dan rancangan sistem pengontrol pembuka 
dan penutup pintu gerbang secara otomatis berbasis NodeMCU menggunakan SMS gateway telah 
berhasil dibuat untuk jenis pintu gerbang geser (slidding gate) dengan bantuan motor servo sebagai 
penggerak dan menggunakan smartphone melalui SMS gateway sebagai pelaksana sistem serta 
Web sebagai notifikasi sistem kepada pengguna.  
Berfungsinya alat setelah menerima SMS dari smartphone berupa perintah “Buka” atau “Tutup” 
untuk membuka atau menutup pintu gerbang dan rancangan sistem mengirimkan informasi ke 
smartphone berupa SMS balasan “PINTU TERBUKA” atau “PINTU TERTUTUP” dari rancangan 
sistem yang berjalan, serta notifikasi dari Web. Pemanfaatan pintu gerbang otomatis berhasil 
mempermudah dan mengatasi masalah. 
Rekomendasinya yaitu perlu ditambahkan bantuan kartu identitas pengguna sebagai pengganti 
SMS gateway, dikembangkan lagi tanpa koneksi internet, dan ditambahkan sensor jarak. 
 
Kata Kunci: Pintu Gerbang Otomatis, NodeMCU, SMS Gateway 
 
 

 
ABSTRACT 

  
The thesis entitled "Designing an Automatic Gate System Based on NodeMCU Using an SMS 
Gateway" the problem is that there is no design of an automatic gate controller, there is no design 
for a controller system using a smartphone via an SMS gateway, the less effective and efficient 
time for users to open and close the gate.  
The method of solving the problem with data collection techniques is a technique of obtaining 
accurate, relevant and valid data, the data source is through observation, literature study, 
documentation study, building prototypes, testing system design and tools.  
The results of his research are the design of the control device and the design of the automatic 
gate opening and closing control system based on NodeMCU using an SMS gateway has been 
successfully made for the type of sliding gate with the help of a servo motor as a driver and using 
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a smartphone via SMS gateway as the executor of the system and Web as system notification to 
user.  
The function of the device after receiving an SMS from a smartphone is in the form of the 
command "Open" or "Close" to open or close the gate and the system design sends information to 
the smartphone in the form of an SMS reply "DOOR OPEN" or "DOOR CLOSED" from the 
design of the running system, as well as notifications from The web. The use of automatic gates 
has succeeded in simplifying and overcoming the problem.  
The recommendation is to add the assistance of a user's identity card as a substitute for the SMS 
gateway, to be developed again without an internet connection, and to add a proximity sensor. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini kebutuhan akan sistem pengendalian jarak jauh semakin meningkat di 
mana teknologi yang semakin berkembang harus dapat memberikan kemudahan 
dan kenyamanan manusia yang memiliki pergerakan yang semakin luas serta 
pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien. Salah satu usaha untuk memberikan 
kemudahan dan kenyamanan tersebut adalah melalui pengembangan sistem 
otomatis pada pintu gerbang (pintu pagar), di mana sistem otomatis tersebut 
kegiatan manusia menjadi lebih cepat.  

Secara umum, selama ini proses membuka dan menutup pintu gerbang atau 
pintu pagar masih dilakukan secara manual sehingga hal tersebut membuat kurang 
efektif dan efisiennya waktu di mana pengguna pintu gerbang harus turun 
langsung untuk membuka dan menutup pintu gerbang secara manual dengan cara 
menarik atau mendorongnya dengan tangan, padahal untuk kondisi tertentu seperti 
pada saat hari hujan lebat ataupun jalan yang macet, hal tersebut sangat 
merepotkan dan memakan waktu.  

Mengatasi permasalahan tersebut, maka lebih baik apabila ada sebuah sistem 
membuka dan menutup pintu gerbang secara otomatis berbasis NodeMCU dengan 
menggunakan SMS gateway, di mana SMS tersebut berfungsi sebagai pengirim 
pesan agar pintu gerbang atau pintu pagar tersebut dapat terbuka atau tertutup 
secara otomatis tanpa harus membuka dan menutupnya secara manual. 

Perancangan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi dalam proses membuka dan menutup pintu gerbang atau pintu pagar, di 
mana proses tersebut dapat dilakukan secara praktis dan otomatis dengan 
menggunakan SMS gateway dan mode otomatis di Web yang telah disediakan.  

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 
ini diantaranya yaitu menurut penelitian dari Usman, Abdul Azis Rahmansyah, 
dan Nur Fajri Apriadi (2017) dengan judul “Rancang Bangun Pagar Otomatis 
dengan Finger Print Berbasis Mikrokontroller” menyatakan bahwa  sistem pagar 
otomatis ini sudah dapat berfungsi sesuai dengan perancangan, di mana semua 
blok dari sistem ini menunjukkan indikator keberhasilan.  

Menurut penelitian Hendra Firdaus (2018) dengan judul “Rancang Bangun 
Penggerak Pintu Pagar Geser Menggunakan 12 Volt Direct Current (DC) Power 
Window Motor Gear” menyatakan bahwa merancang dan membangun alat 
penggerak pintu pagar geser dengan menggunakan 12 Volt DC Power Window 
Motor Gear yaitu dengan gaya dorong dari hasil perancangan lebih dari 100 N 



sehingga memenuhi gaya dorong untuk menggerakan pagar geser yang 
diperlukan. 

Menurut Idha Suhartini (2017) dengan judul “Pengendali Pintu Gerbang dan 
Pintu Garasi Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega16” menyatakan bahwa 
pada pintu gerbang proses pembukaan ataupun penutupan berawal dari adanya 
perintah berupa penekanan tombol pada remote control/ radio frequency, remote 
control ini sebagai transmitter sehingga apabila dilakukannya penekanan tombol 
open/close maka data ini akan dikirim ke rangkaian receiver dan kemudian 
dikirim kembali ke mikrokontroler. Setelah itu mikrokontroler akan mengenali 
perintah yang dikirim dan akan dihubungkan ke relay untuk dilakukannya 
penggerakan motor pintu gerbang. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti memiliki 
ide untuk membuat sebuah alat atau perancangan sistem pintu gerbang yang dapat 
mengatasi masalah tersebut, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian 
dengan judul “PERANCANGAN SISTEM PINTU GERBANG OTOMATIS 
BERBASIS NODEMCU MENGGUNAKAN SMS GATEWAY” dengan 
perancangan sistem ini yang dibantu dengan mikrokontroler di dalam prosesnya 
diharapkan dapat membantu pengguna pintu gerbang dalam mengendalikan pintu 
gerbangnya, baik untuk membuka ataupun menutup pintu gerbang secara 
otomatis, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. 
 
METODE 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan 
teknik untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan dan valid dengan 
sumber data sebagai berikut: 
1. Observasi  

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan 
terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian secara 
langsung. 

2. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai 

dengan tema permasalahan. 
3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dari literatur-literatur dan 
dokumentasi dari jurnal, artikel, media massa, majalah, internet, diktat, dan 
sumber informasi lain.  

4. Membangun Prototype 
Membangun prototype dengan membuat perancangan sementara yang 

berfokus penyajian. 
5. Pengujian Perancangan Sistem 

Metode pengembangan sistem menggunakan permodelan berorientasi 
objek berupa UML (Unified Modelling Language). Adapun jenis-jenis 
diagram UML yang digunakan yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, 
dan Sequence Diagram.  



Menguji dan menganalisis perancangan sistem pintu gerbang secara 
otomatis berbasis NodeMCU menggunakan 
dari pengguna sistem tersebut serta keakuratan 
Percobaan untuk menjalankan perancangan sistem ters
apakah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian perancangan sistem ini 
dilakukan dengan mencoba apakah sistem tersebut dapat berjalan sesuai 
perintah yaitu buka atau tutup pintu gerbang secara otomatis.

6. Pengujian Alat 
Percobaan untuk

dengan yang diinginkan. Pengujian 
apakah berfungsi ketika alat telah dihidupkan.

 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem yang Berjalan

Berikut flowchart
NodeMCU menggunakan
 

Gambar

Menguji dan menganalisis perancangan sistem pintu gerbang secara 
otomatis berbasis NodeMCU menggunakan SMS gateway, berdasarkan 
dari pengguna sistem tersebut serta keakuratan output yang dihasilkan. 
Percobaan untuk menjalankan perancangan sistem tersebut yang telah dibuat 
apakah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian perancangan sistem ini 
dilakukan dengan mencoba apakah sistem tersebut dapat berjalan sesuai 
perintah yaitu buka atau tutup pintu gerbang secara otomatis. 

Percobaan untuk menjalankan prototype yang telah dibuat apakah sesuai 
dengan yang diinginkan. Pengujian prototype ini dilakukan dengan mencoba 
apakah berfungsi ketika alat telah dihidupkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem yang Berjalan 

flowchart alat pengendali sistem pintu gerbang otomatis berbasis 
NodeMCU menggunakan SMS gateway. 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem yang Berjalan 

Menguji dan menganalisis perancangan sistem pintu gerbang secara 
, berdasarkan input 

yang dihasilkan. 
ebut yang telah dibuat 

apakah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian perancangan sistem ini 
dilakukan dengan mencoba apakah sistem tersebut dapat berjalan sesuai 

 

yang telah dibuat apakah sesuai 
ini dilakukan dengan mencoba 

sistem pintu gerbang otomatis berbasis 



Berikut Use case diagram
pintu gerbang berbasis NodeMCU dengan menggunakan 
 

Proses Perakitan Alat
Proses perakitan alat perancangan 

sebagai berikut: 
1. Pemasangan Alat

Pemasangan alat untuk perancangan sistem pintu gerbang otomatis 
dilakukan dalam sebuah kotak 
dirangkai menjadi sebuah alat yang dapat berfungsi sebagai sistem pengendali 
pintu gerbang dengan menggunakan 
membuka ataupun menutup pintu gerbang tersebut secara otomatis dengan 
sistem perintah SMS
“Tutup” untuk menutup pintu gerbang. 

Adapun tampilan hasil pemasangan alat dari berbagai komponen alat 
yang digunakan pada perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis 
NodeMCU dengan 
berikut:  

Use case diagram yang dibuat dalam rancangan sistem 
pintu gerbang berbasis NodeMCU dengan menggunakan SMS gateway

Gambar 2. Use Case Diagram 

Proses Perakitan Alat 
Proses perakitan alat perancangan sistem pintu gerbang otomatis 

Pemasangan Alat 
Pemasangan alat untuk perancangan sistem pintu gerbang otomatis 

dilakukan dalam sebuah kotak di mana komponen alat yang telah disediakan 
dirangkai menjadi sebuah alat yang dapat berfungsi sebagai sistem pengendali 
pintu gerbang dengan menggunakan SMS gateway yang bertujuan untuk 
membuka ataupun menutup pintu gerbang tersebut secara otomatis dengan 

SMS “Buka” untuk membuka pintu gerbang dan perintah 
“Tutup” untuk menutup pintu gerbang.  

Adapun tampilan hasil pemasangan alat dari berbagai komponen alat 
yang digunakan pada perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis 
NodeMCU dengan menggunakan SMS gateway dapat dilihat pada gambar 

 
Gambar 3. Pemasangan Alat 

yang dibuat dalam rancangan sistem pengontrol 
SMS gateway. 

 

pintu gerbang otomatis adalah 

Pemasangan alat untuk perancangan sistem pintu gerbang otomatis 
komponen alat yang telah disediakan 

dirangkai menjadi sebuah alat yang dapat berfungsi sebagai sistem pengendali 
yang bertujuan untuk 

membuka ataupun menutup pintu gerbang tersebut secara otomatis dengan 
“Buka” untuk membuka pintu gerbang dan perintah SMS 

Adapun tampilan hasil pemasangan alat dari berbagai komponen alat 
yang digunakan pada perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis 

dapat dilihat pada gambar 



2. Pemasangan Alat dengan Pintu Gerbang (Pintu Pagar) 
Perancangan alat yang telah dirangkai kemudian dipasangkan dengan 

pintu gerbang bertujuan untuk membuat sistem pintu gerbang dapat berjalan 
secara otomatis. Perancangan ini membutuhkan ketelitian agar gerak dari 
pintu gerbang bisa berjalan dengan lancar. Alat ini menerapkan pintu gerbang 
dengan tipe pintu geser (slidding gate) dalam membuka ataupun menutup 
pintu gerbang melalui perintah SMS gateway. 

Adapun tampilan hasil pemasangan alat digabung dengan pintu gerbang 
(pintu pagar) dari perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis 
NodeMCU dengan menggunakan SMS gateway dapat dilihat pada gambar 
berikut:  

 
Gambar 4. Pemasangan Alat dengan Pintu Gerbang (Pintu Pagar) 

 
Pengujian Alat dan Sistem 
1. Pengujian Alat dengan Pintu Gerbang (Pintu Pagar)  

Pengujian pintu gerbang otomatis dengan cara mengirimkan perintah 
atau pesan melalui SMS gateway untuk membuka atau menutup pintu gerbang 
secara otomatis.  

Pintu gerbang terbuka apabila menerima pesan SMS perintah “Buka” 
kemudian NodeMCU memprosesnya untuk membuka pintu gerbang tersebut 
secara otomatis menggunakan motor servo, disaat motor servo menggerakkan 
pintu gerbang buzzer akan berbunyi bertepatan dengan pintu gerbang tersebut 
terbuka, setelah pintu gerbang terbuka kemudian diproses oleh modul GSM 
yang mengirim pesan ke smartphone pengguna pintu gerbang dengan balasan 
“PAGAR TERBUKA” artinya perintah SMS gateway membuka gerbang 
telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 5. Pagar Terbuka 

 
Pintu gerbang tertutup apabila menerima pesan SMS perintah “Tutup” 

kemudian NodeMCU memprosesnya untuk menutup pintu gerbang tersebut 
secara otomatis menggunakan motor servo, disaat motor servo menggerakkan 



pintu gerbang buzzer akan berbunyi bertepatan dengan pintu gerbang tersebut 
tertutup, setelah pintu gerbang tertutup kemudian diproses oleh modul GSM 
yang mengirim pesan ke smartphone pengguna pintu gerbang dengan balasan 
“PAGAR TERTUTUP” artinya perintah SMS gateway menutup gerbang telah 
dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 6. Pagar Tertutup 

 
2. Pengujian Alat dengan Sistem SMS Gateway 

Proses komunikasi yang terjadi pada perancangan sistem pintu gerbang 
otomatis yaitu dengan melalui proses transfer informasi berupa perintah SMS 
dari pengguna ke rancangan sistem yang telah dibuat. Setelah perintah SMS 
gateway dikirim kemudian pengguna pintu pagar menerima balasan atau 
notifikasi dari rancangan sistem tersebut. Proses tersebut harus terdapat sinyal 
untuk jaringan komunikasi yang tidak terbatas, artinya menggunakan modul 
GSM untuk proses komunikasi tersebut. Notifikasi SMS alat berhasil dapat 
dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 7. Notifikasi SMS Alat Berhasil 

 
Notifikasi SMS saat pagar terbuka yang terjadi apabila pengguna 

mengirim SMS perintah “Buka”, maka sistem akan mengirim notifikasi 
berupa “PAGAR TERBUKA”, dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 8. Notifikasi SMS Saat Pagar Terbuka 

 
Notifikasi SMS saat pagar tertutup yang terjadi apabila pengguna pintu 

gerbang otomatis mengirim SMS perintah “Tutup”, maka rancangan sistem 
akan mengirim notifikasi berupa “PAGAR TERTUTUP”, dapat dilihat pada 
gambar berikut: 



Gambar 
 

Hasil Tampilan Alat
Adapun hasil tampilan perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis 

NodeMCU menggunakan 

 
Tampilan Antarmuka Masukan Sistem

Tampilan antarmuka masukan sistem 
gerbang otomatis berbasis NodeMCU dengan menggunakan 
menampilkan tentang 
laporan history, halaman 
dan halaman laporan 
1. Tampilan Halaman 

Adapun hasil tampilan 
gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

 
Gambar 9. Notifikasi SMS saat Pagar Tertutup

Alat 
Adapun hasil tampilan perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis 

NodeMCU menggunakan SMS gateway dapat dilihat pada gambar berikut ini:

 
Gambar 10. Tampilan Keseluruhan Alat 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 
Tampilan antarmuka masukan sistem dalam perancangan sistem pintu 

gerbang otomatis berbasis NodeMCU dengan menggunakan 
menampilkan tentang halaman login, halaman utama pada sistem

halaman laporan perintah SMS, halaman laporan 
 daya terhubung. 

Tampilan Halaman Login 
hasil tampilan halaman login pada perancangan sistem pintu 

gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 11. Tampilan Halaman Login 

Tertutup 

Adapun hasil tampilan perancangan sistem pintu gerbang otomatis berbasis 
dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

perancangan sistem pintu 
gerbang otomatis berbasis NodeMCU dengan menggunakan SMS gateway 

halaman utama pada sistem, halaman 
 notifikasi pagar, 

pada perancangan sistem pintu 

 



2. Tampilan Halaman Utama pada Sistem
Adapun hasil tampilan 

sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

3. Tampilan Halaman 
Adapun hasil tampilan 

pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 

4. Tampilan Halaman 
Adapun hasil tampilan 

sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

Tampilan Halaman Utama pada Sistem 
hasil tampilan halaman utama pada sistem pada perancangan 

sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 12. Tampilan Halaman Dashboard 
 

Tampilan Halaman Laporan History 
hasil tampilan halaman laporan history pada perancangan sistem 

pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 13. Tampilan Halaman Laporan History
 

Tampilan Halaman Laporan Perintah SMS 
hasil tampilan halaman laporan perintah SMS pada perancangan 

sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 14. Laporan Perintah SMS 

pada perancangan 
sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
 

pada perancangan sistem 

 
History 

pada perancangan 
sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 



5. Tampilan Halaman 
Adapun hasil tampilan 

perancangan sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

6. Tampilan Halaman 
Adapun hasil tampilan 

perancangan sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

 
Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem

Adapun hasil tampilan antarmuka 
gerbang otomatis dapat 

Gambar 17. 

Tampilan Halaman Laporan Notifikasi Pagar 
hasil tampilan halaman laporan notifikasi pagar

perancangan sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 15. Laporan Notifikasi Pagar 
 

Tampilan Halaman Laporan Daya Terhubung 
hasil tampilan halaman laporan daya terhubung

perancangan sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 16. Laporan Daya Terhubung 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 
hasil tampilan antarmuka keluaran sistem perancangan sistem pintu 

gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 Tampilan Laporan Data Aktivitas Monitoring

notifikasi pagar pada 
perancangan sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

daya terhubung pada 
perancangan sistem pintu gerbang otomatis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

perancangan sistem pintu 

 
Monitoring Pagar 



PENUTUP  
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perancangan sistem pintu 
gerbang otomatis berbasis NodeMCU menggunakan SMS gateway, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Rancangan alat pengendali pembuka dan penutup pintu gerbang secara 

otomatis berbasis NodeMCU menggunakan SMS gateway telah berhasil 
dibuat untuk jenis pintu gerbang geser (slidding gate) dengan bantuan motor 
servo sebagai penggerak dan SMS gateway sebagai pelaksana sistem serta 
Web sebagai notifikasi sistem kepada pengguna. 

2. Rancangan sistem pengontrol pintu gerbang otomatis dengan menggunakan 
smartphone melalui SMS gateway telah berhasil dibuat, dengan rancangan 
sistem tersebut pintu gerbang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. 
Rancangan alat dan sistem dapat bekerja dengan baik, ditunjukkan dengan 
berfungsinya alat tersebut setelah menerima SMS dari smartphone berupa 
perintah “Buka” atau “Tutup” untuk membuka atau menutup pintu gerbang 
dan rancangan sistem mengirimkan informasi ke smartphone berupa SMS 
balasan “PINTU TERBUKA” atau “PINTU TERTUTUP” dari rancangan 
sistem yang berjalan, serta notifikasi dari Web. 

3. Pemanfaatan pintu gerbang otomatis telah berhasil dapat mempermudah dan 
mengatasi masalah pengguna khususnya untuk pengemudi mobil dalam 
membuka dan menutup pintu gerbang secara otomatis saat keadaan tertentu 
seperti cuaca sedang hujan, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan waktu 
pengguna pun lebih efektif dan efisien. 

 
Saran  
Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut: 
1. Perancangan sistem pintu gerbang otomatis ini dijalankan dengan 

menggunakan SMS gateway, jadi jika SMS tidak dapat berfungsi dengan baik, 
maka alat tersebut tidak dapat bekerja. Oleh karena itu, diharapkan dalam 
penggunaannya perancangan sistem tersebut perlu ditambahkan dengan 
bantuan kartu identitas pengguna sebagai pengganti SMS gateway, agar 
perancangan sistem pintu gerbang otomatis tersebut tetap dapat digunakan. 

2. Perancangan sistem pintu gerbang otomatis ini masih menggunakan bantuan 
internet untuk menjalankannya, jadi belum dapat aktif jika tidak terkoneksi 
internet. Oleh karena itu, diharapkan selanjutnya dapat dikembangkan lagi 
dengan baik, agar pintu gerbang otomatis tetap dapat berfungsi walaupun 
tanpa koneksi internet. 

3. Perancangan sistem pintu gerbang otomatis ini masih dapat ditambahkan 
dengan sensor jarak, apabila mobil pengguna memasuki pintu gerbang dan 
dalam keadaan masih terhalang sesuatu, maka sensor jarak dapat 
mendeteksinya dengan cepat. 
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