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ABSTRAK 

Sistem keamanan kantor merupakan sebuah mekanisme yang dapat dijadikan sebagai pengatur 

hak akses terhadap ruangan yang steril atau dilindungi, karena ruangan tersebut memiliki hak akses dan 

peraturan yang bersifat terbuka dan ada pula yang bersifat terbatas. Sistem keamanan kantor 

menawarkan mekanisme otentifikasi untuk memperoleh hak akses. 

Pada PT Telkom Akses Banjarbaru mekanisme pengamanan kantor yang digunakan masih 

menggunakan metode pengamanan konvensional berupa simbol-simbol dan pegawai keamanan. Oleh 

karena itu pada penelitian ini diterapkan system keamanan kantor dengan melibatkan adanya Database 

sebagai identitas utama User untuk melakukan akses terhadap ruangan dan Website untuk menciptakan 

system monitoring keamanan kantor yang terintegrasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem keamanan kantor dapat 

melakukan pengamanan kantor yang terintegrasi. Perancangan aplikasi sistem keamanan kantor 

menggunakan android device sebagai pengendali kemanan dengan sensor Voice Detection sebagai 

tanda pengenal di dalamnya dan Arduino sebagai mikrokontroller utamanya, maka dengan sistem 

kemanan kantor yang terintegrasi, dapat dikendalikan dan dipantau dari jarak jauh, dapat memiliki 

tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding dengan sistem keamanan konvensional. 

Kata kunci : Sistem Keamanan, Mikrokontroler, Arduino UNO, Android 

ABSTRACT 

The office security system is a mechanism that can be used as a regulator of access rights to 

sterile or protected rooms, because these rooms have access rights and regulations that are open and 

some are limited. The office security system offers an authentication mechanism to gain access rights. 

At PT Telkom Access Banjarbaru the office security mechanism used is still using conventional 

security methods in the form of symbols and security personnel. Therefore, in this study an office 

security system was implemented by involving the database as the main identity of the user to access 

the room and the website to create an integrated office security monitoring system. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the office security system application 

can perform integrated office security. The design of an office security system application uses an 

android device as a security controller with a Voice Detection sensor as an identifier in it and Arduino 

as the main microcontroller, so with an integrated office security system, it can be controlled and 

monitored remotely, can have a higher level of security than with conventional security systems. 

Keywords: Security System, Microcontroller, Arduino UNO, Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan sistem pengontrolaan dan pengaturan dapat dimanfaatkan untuk merancang 

sebuah sistem kunci pintu rumah, perkantoran atau brankas. Sistem kunci pintu pada saat ini masih 

menggunakan pengunci konvensional. Pengunci konvensional kurang praktis pada zaman 

perkembangan teknologi seperti sekarang ini dimana pemilik rumah harus selalu membawa kunci ketika 

meninggalkan rumah tersebut dan bahkan pemilik rumah biasanya lupa bahkan kehilangan kunci 

tersebut. Dengan berkembangnya sistem kontrol dan pengendalian, sistem kunci pintu dapat 

dikendalikan dengan menggunakan alat elektronik sebagai pengganti pengunci konvensional. 

Sistem kunci pintu pada gedung perkantoran menjadi hal yang penting, harus diterapkan sebagai 

fasilitas keamanan dan kenyamanan pemakai gedung. Gedung perkantoran yang pada umumnya 

memiliki jumlah kariawan yang banyak, jika menggunakan kunci pintu yang kovensional tentu pemilik 

gedung perkantoran harus menduplikasikan kunci sebanyak jumlah kariawan yang berhak mendapatkan 

akses pintu tersebut. Dengan demikian penggunaan sistem keamanan kunci pintu otomatis menjadi 

alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Dengan sistem kendali yang terintegrasi akan sangat membantu 

meminimalisir sebuah masalah sistem keamanan dalam gedung atau ruangan dari bahaya adanya orang 

lain yang masuk tanpa seizin pemilik. 

Berdasarkan perkembangan sistrem kontrol, terdapat sistem mikrokontroler yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengontrolan dalam sistem kendali kunci pintu. Mikrokontroler tersebut yaitu 

Arduino Uno yang dapat digunakan untuk mengontrol sistem kendali rumah, gedung atau brankas 

dengan keypad berupa kode password Bluetooth sebagai input untuk membuka dan mengunci sistem 

keamanan menggunakan Solenoid. 

 

METODE PENELITIAN 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu mempelajari segala hal yang terkait dengan topik 

penelitian melalui : 

1. Pengumpulan  Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi yaitu melakukan 

pengamatan dan riset terhadap objek yang berkaitan dengan penelitian. Pengamatan dilakukan 

secara langsung dan dapat memperoleh pemecahan masalahnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

untuk merancang mikrokontroler. 

2. Studi Literatur Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi buku 

dan mencari berbagai komponen pendukung yang akan dipakai dalam perancangan tugas akhir ini 

serta mempelajari bahasa pemrograman yang akan digunakan. 

3. Analis kebutuhan dan perancangan alat, yaitu pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada 

perangkat lunak dan keras dan perancangan akan dilakukan pengecekan contoh program sesuai 

standar yang dimiliki Arduino.  

4. Listing Program, yaitu penterjemahan perancangan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh 

mesin,dengan mengunakan Bahasa pemprograman. 

5. Perakitan Alat, yaitu Proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu 

alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. 

6. Pengujian Alat, yaitu tahap untuk mengetahui kinerja dari alat yang kita buat,apakah dapat 

beroperasi sesuai dengan fungsi nya dan sesuai dengan apa yang di targetkan,serta hasilnya dapat 

kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari alat yang kita buat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pelaksanaannya, membuka ruang central selama ini masih menggunakan gembok konvensional 

dengan meminjam kuncinya di pos satpam, karena itu rentan terjadi ketidakamanan ruang central dari 

orang yang tidak bertanggung jawab.Flowchart Alat Yang Diusulkan 

Sistem Keamanan Ruang Central Berbasis Android dapat membantu petugas dalam 

memonitoring teknisi yang bekerja diruang central yaitu dengan cara memantaunya diwebsite, sehingga 

ruangan tidak lagi memakai gembok konvensional dan karyawan pun tidak perlu meminjam kunci di 

pos satpam, cara penggunaan Sistem Keamanan Ruangan Berbasis Android ini juga cukup mudah. 

Untuk menghidupkan simulasi yaitu  dengan menghubungkan Adaptor. Memantau teknisi yang bekerja 

diruang central pada website dan teknisi mendapatkan kode akses ruang central pada website tersebut. 

Rancangan Sistem Keamanan Ruang Central Berbasis Android DAN Rancangan yang digunakan 

dalam perancangan hardware 

Perancangan perangkat Lunak meliputi penulisan listing program untuk menjalakan simulasi Rancang 

Bangun Pengendalian Tempat Sampah Berbasis mikrokontroler sesuai dengan keinginan.Listing 

program nantinya akan di upload pada board Arduino Uno dengan menggunakan Software Arduino 

IDE. Perintah-perintah program inilah yang nanti akan di eksekusi oleh Hardware 

App Inventor adalah sebuah aplikasi builder untuk membuat aplikasi yang berjalan di sistem 

operasi android yang di sediakan oleh googlelabs. Untuk bisa masuk ke home App inventor di haruskan 

memiliki akun google terlebih dahulu. perancangan software aplikasi website ini menggunakan tools 

Adobe Dreamweaver sebagai builder aplikasi dan Xampp sebagai database.  

 

PEMBAHASAN 

 

1. Alur Program 

.1 Program Arduino 

Untuk membuat sketch program digunakan software Arduino IDE, algoritma yang akan di 

terapkan ke dalam simulasi dituliskan di software ini. Untuk menerapkan algoritma yang akan telah 

dibuat ke dalam simulasi maka dilakukan flashing ke Arduino UNO sebagai pengontrol kerja alat. 

Berikut ini adalah beberapa algoritma yang diterapkan ke simulasi yang dibuat : 

1) Algoritma untuk membuka Selenoid Door Lock 

 
Gambar 4. 1 Algoritma Selenoid Door Lock 

 Algoritma ini diterapkan untuk Selenoid Door Lock, berfungsi sebagai membuka pintu ruang 

central. 

2) Algoritma untuk Relay 



 

 

 

 

 
Gambar 4. 2 Algoritma Relay 

 Algoritma ini berfungsi sebagai sakelar untuk menghantarkan listrik dari relay ke solenoid door 

lock. 

3) Algoritma untuk koneksi Bluetooth 

 
Gambar 4. 3 Algoritma koneksi Bluetooth 

 Algoritma ini berfungsi untuk memberi koneksi dari aplikasi android di smartphone dengan via 

Bluetooth. 

.2 Program Software MIT App Inventor 

Untuk membuat Aplikasi Android melalui aplikasi open source yaitu software MIT App 

Inventor, algoritma yang akan di terapkan ke dalam Aplikasi dituliskan di software ini. Untuk 

menerapkan algoritma yang akan telah dibuat ke dalam apliokasi ini maka dilakukan peyusunan Logika 

Balok sebagai pengontrol kerja sistem. Berikut ini adalah beberapa algoritma yang diterapkan ke 

aplikasi yang dibuat : 

 
Gambar 4. 4 Algoritma Aplikasi Android 

Algoritma pertama ini berfungsi untuk tombol Bluetooth, ketika di klik akan menuju menu 

Bluetooth, algoritma kedua berfungsi untuk menerima kode suara, algoritma ketiga berfungsi untuk 

menampilkan hasil dari kode suara dan algoritma terakhir berfungsi untuk mengirim kode suara ke 

Bluetooth. 



 

 

 

 

2. Proses Perakitan Alat 

1. Pemasangan Alat 

 
Gambar 4. 5 Pemasangan Alat 

 Pada gambar 4.12 terlihat semua komponen di pasang ke Arduino. Sesuai dengan pin nya 

masing-masing, power dari Arduino dialirkan ke breadboard kemudian kabel vcc dan ground selenoid 

ditancapkan di jalur vcc dan ground. 

2. Pemasangan Relay 

 
Gambar 4. 6 Pemasangan Relay 

 Pada gambar 4.13 Relay dihubungkan ke Arduino menggunakan kabel jumper. 

3. Pemasangan Selenoid Door Lock 

 
Gambar 4. 7 Pemasangan Selenoid Door Lock 

 Pada gambar 4.14 selenoid door lock dipasangkan dibelakang pintu ruang central. 

 



 

 

 

 

4. Pemasangan Bluetooth HC-05 

 
Gambar 4. 8 Pemasangan Bluetooth HC-05 

 Pada gambar 4.15 bluetooth HC-05 dihubungkan ke Arduino menggunakan kabel jumper. 

5. Pemasangan Buzzer 

 
Gambar 4. 9 Pemasangan Buzzer 

 Pada gambar 4.16 buzzer dihubungkan ke breadboard, kemudian dihubungkan ke Arduino 

menggunakan kabel jumper.  



 

 

 

 

B. Tampilan Alat 

1. Hasil Tampilan Simulasi Sistem Keamanan Ruang Central 
Tampilan simulasi sistem keamanan ruang central berbasis android dapat dilihat di bawah ini : 

 
Gambar 4. 10 Simulasi Sistem Keamanan Ruang Central 

2. Hasil Tampilan Antarmuka Aplikasi Website 

1) Tampilan Halaman Utaman 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Utama 

Halaman Utama merupakan tampilan awal ketika mengakses web. Halaman ini dapat diakses 

oleh siapa saja. Pada bagian atas terdapat Menu Home, Admin dan Karyawan. 

2) Tampilan Halaman Portal Admin 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Portal Admin 



 

 

 

 

 Halaman ini admin dapat melakukan login dengan mengisikan Username dan Password, juga 

tombol Login untuk menuju ke Beranda Admin. 

3) Tampilan Halaman Portal Karyawan 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Portal Karyawan 

 Halaman ini karyawan dapat melakukan login dengan mengisikan Username dan Password, 

juga tombol Login untuk menuju ke Beranda Karyawan. 

4) Halaman Beranda Admin 

 
Gambar 4. 14 Halaman Beranda Adimn 

 Pada halaman ini admin yang telah login dapat mengelola Kode Keamanan, Data Karyawan 

dan Data Ruang Central. 

5) Halaman Input Kode Keamanan 

 
Gambar 4. 15 Halaman Input Kode Keamanan 



 

 

 

 

 Pada halaman ini admin melakukan input kode keamanan. 

6) Halaman Data Karyawan 

 
Gambar 4. 16 Halaman Data Karyawan 

 Halaman ini terdapat form input data karyawan, cari karyawan serta daftar data karyawan yang 

telah diinput, juga bisa mengelola datanya seperti edit dan hapus. 

7) Halaman Monitoring Ruang Central 

 
Gambar 4. 17 Halaman Monitoring Data Ruang Central 

 Pada halaman ini petugas dapat melihat atau memonitoring siapa saja yang masuk atau 

memakai ruang central. 

8) Halaman Beranda Karyawan 

 
Gambar 4. 18 Halaman Beranda Karyawan 

 Pada halaman ini karyawan yang telah login dapat mengakses kode keamanan ruang central 

dengan masuk ke menu Request Code. 

 



 

 

 

 

9) Halaman Form Permintaan Kode Keamanan 

 
Gambar 4. 19 10. Halaman Form Permintaan Kode Keamanan 

 Pada halaman ini karyawan yang ingin mengkases kode keamanan harus mengisi form terlebih 

dahulu. 

10) Halaman Kode Keamanan 

 
Gambar 4. 20 Halaman Kode Keamanan 

 Pada halaman ini karyawan yang sudah mengisi form akan mendapatkan kode keamanan ruang 

central.  



 

 

 

 

C. Hasil Tampilan Keluaran Aplikasi Website 

Bagian ini menjelaskan hasil keluaran sistem yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan 

keluaran sistem sebelumnya. 

1. Laporan Data Karyawan 

 
Gambar 4. 21 Laporan Data Karyawan 

 Hasil Tampilan Laporan Data Karyawan setelah admin menekan tombol Print Laporan pada 

Halaman Data Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Laporan Monitoring Ruang Central 

 
Gambar 4. 22 Laporan Monitoring Ruang Central 

 Hasil Tampilan Laporan Monitoring Ruang Central setelah admin menekan tombol Print 

Laporan pada Halaman Monitoring Ruang Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D. Pengujian Alat 

Setelah melakukan perakitan alat, maka proses selanjutnya yaitu pengujian alat simulasi sistem 

keamanan ruang central. Pada pengujian alat ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah 

sensor komponen yang terpasang dapat bekerja dengan benar. 

1. Pengujian alat saat pertama kali dihidupkan 

 
Gambar 4. 23 Pengujian Alat 

 Pengujian alat pada gambar 4.31 merupakan inisialisasi alat ketika pertama kali dihidupkan. 

Pada bagian rangkaian alat terlihat berfungsi dengan normal ditandai dengan menyalanya lampu yang 

terdapat pada rangkaian alat. 

2. Pengujian Selenoid Door Lock 

 
Gambar 4. 24 Pengujian Door Lock 

 Pengujian alat pada gambar 4.32 merupakan pengujian keakuratan kode yang diucapkan, ketika 

kode yang diucapkan benar maka solenoid door lock akan terbuka dan tertutup otomatis setelah 15 

detik. 

3. Pengujian Aplikasi Android 

 
Gambar 4. 25 Pengujian Aplikasi Android 



 

 

 

 

Pengujian Aplikasi Android pada gambar 4.33 merupakan pengujian kinerja dari aplikasi android ke 

solenoid door lock. 

3. Tabel Pengujian 

Tabel 4. 1 Tabel Pengujian Keakuratan Bluetooth HC-05 

Jenis Sensor Jarak Sensor (cm) 

  

Bluetooth HC-05 1 meter 

  

 2 meter 

  

 3 meter 

  

 4 meter 

  

 5 meter 

  

 6 meter 

  

 7 meter 

  

 8 meter 

  

 9 meter 

  

 10 meter 

  

 

 Dari pengujian pada tabel 4.1 didapatkan hasil bahwa jarak maximum Bluetooth HC-05 adalah 

10 meter, jika jarak diatas 10 meter maka perhitungan jaraknya tidak akurat. 

Tabel 4. 2 Tabel Pengujian Sistem Keamanan Ruang Central 

Pengujian Simulasi Aplikasi android (smartphone) & Selenoid Door Lock 

Sistem Keamanan   Membuka 

Ruang Central 

   

Berhasil  Tidak 

    

Orang ke-1 √  

   

Orang ke-2 √  

   

Orang ke-3  √ 

   

Orang ke-4 √  

   



 

 

 

 

Orang ke-5 √  

   

Orang ke-6 √  

   

Orang ke-7 √  

   

Orang ke-8  √ 

   

Orang ke-9 √  

   

Orang ke-10 √  

   

 

 Dari pengujian pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa Simulasi sudah berjalan dengan baik. 

8 dari 10 kali percobaan simulasi berjalan dengan lancar. 

 

 E. Implementasi Aplikasi Android 

 
Gambar 4. 26 Tampilan Halaman Aplikasi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Pada halaman ini bisa melakukan control pada Sistem Keamanan Ruang Central Berbasis 

Android. 

 
Gambar 4. 27 Tampilan Halaman Control Aplikasi 

 Pada halaman ini terdapat tombol Bluetooth untuk melihat daftar Bluetooth, tampilan indicator 

Bluetooth connected / no connected dan tombol microphone untuk mengucapkan kode akses ruang 

central, jika kode akses yang diucapkan benar maka solenoid door lock akan terbuka dan menutup 

otomatis setelah 15 detik. 

4. Hasil Pengujian 

Berikut ini adalah hasil pengujian sistem menggunakan metode black box : 

1. Pengujian Connection 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah koneksi Bluetooth dapat paired dengan 

menekan icon Bluetooth yang ada di aplikasi, hasil pengujian seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 3 Tabel Pengujian Connection 

 

No 

  

 Status 

  

Yang Diharapkan 

  

Pengamatan 

  

Kesimpulan 

 

          

    

Bluetooth 

       

    

 

          

              

                

1    Aktif   Dapat  Menampilkan  [v] 

  
 

     menampilkan  nama  Diterima 

  
 

     nama bluetooth  bluetooth  [ ] Ditolak 

            

2    Terhubung/   Dapat  Tampil  [v] 

  
 

  connected   menampilkan  pemberitahuan  Diterima 

  
 

     pemberitahuan  terhubung  [ ] Ditolak 

  
 

     terhubung       

                



 

 

 

 

 

2. Pengujian Jarak Jangkauan Bluetooth 

Dalam pengujian jangkauan bluetooth ini dilakukan pada kondisi yang berbeda yaitu pada 

kondisi ada halangan seperti mendapat halangan dari tembok, dan pengujian tanpa ada halangan 

di ruang terbuka, hasil pengujian nya seperti pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4. 4 Tabel Pengujian Jarak Bluetooth 

 

No 

  

 

Jangkauan 

  

Kondisi Ruangan 

  

Kesimpulan 

 

        

         

    

 

       

           

             

1    1-10 Meter   Tanpa Penghalang  [v] Diterima 

  
 

       [  ] Ditolak 

          

       Ada Penghalang  [v] Diterima 

         [  ] Ditolak 

          

  2    12 Meter   Tanpa Penghalang  [v] Diterima 

         [  ] Ditolak 

          

          

       Ada Penghalang  [  ] Diterima 

         [v] Ditolak 

          

  3    Jarak >15 Meter   Tanpa Penghalang  [  ] Diterima 

         [v] Ditolak 

          

          

       Ada Penghalang  [  ] Diterima 

         [v] Ditolak 

          

 

Dari implementasi aplikasi dan tabel hasil pengujian diatas diketahui bahwa aplikasi dapat di 

install dan dijalankan di smartphone android untuk melakukan inputan kepada mikrokontroler melalui 

media bluetooth, selain itu smartphone android hanya dapat melakukan kontrol buka Selenoid Door 

Lock. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, serta 

berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Pada proes pengunaan ruang central yang seelumnya Karyawan harus meminjam kunci ruangan di 

pos satpam, dengan adanya sistem ini Karyawan yang ingin menggunakan ruang central dapat 

membuka ruangan dengan menggunakan android. 



 

 

 

 

2. Rekapitulasi peminjaman kunci ruang central yang sebelumnya kurang efisien, setelah adanya 

sistem ini proses pendataan dilakukan secara langsung dan terimpan dalam  basisdata. 

3. Dengan sistem ini dapat membantu petugas dalam memonitoring Karyawan yang bekerja pada 

ruang central dengan akurat. 
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