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ABSTRAK  

 

Sistem keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang yang sering meninggalkan rumah. 

Keamaanan sangat diperlukan untuk menjaga diri dan aset-aset berharga kita, maka diperlukan sebuah alat 

untuk mengantisipasi tindak kejahatan berupa pencurian yang diakibatkan karena keteledoran kita mengunci 

pintu rumah. 

Kunci memiliki peranan penting dalam sebuah sistem keamanan pada pintu yang merupakan akses 

untuk memasuki sebuah ruangan yang sering kita gunakan dalam aktifitas sehari hari kebanyakan masih 

menggunakan kunci manual. Untuk membuka kunci pintu biasanya kita memerlukan anak kunci untuk 

membuka atau mengunci sebuah pintu. Tujuan dari penulisan ini adalah dapat memberikan kenyamanan atau 

kemudahan dalam membuka atau mengunci pintu dengan sistem keamanan yang lebih canggih dan efisien 

dengan menggunakan smartphone android. Hasil yang ingin dicapai adalah dapat meningkatkan aspek 

kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. 

Maka pada penelitian/skripsi ini dibuatlah prototype sistem keamanan pada kunci rumah yang dapat 

mempermudah pemilik rumah. Prototype yang dibangun ini, dibuat dengan menggunakan tools seperti RFID, 

Sensor Suara, Papan PCB, Header Koneksi, Kabel Jumper, sebagai database dengan bahasa pemprograman 

Spreadsheet. 

Penilitian ini bertujuan untuk sistem keamanan rumah agar kenyamanan dan kemudahan bagi 

pengguna. 

 

Kata Kunci : Microcontroller, arduino, android, blueoothHC-5. 

 
 

ABSTRACT  

 

The security system is very important for someone who often leaves the house. Security is very necessary to 

protect ourselves and our valuable assets, so we need a tool to anticipate crime in the form of theft caused by 

our negligence in locking the door of the house. 

The key has an important role in a security system on the door which is access to enter a room that we often use 

in our daily activities, most of them still use manual keys. To unlock the door, we usually need a key to open or 

lock a door. The purpose of this paper is to provide comfort or convenience in opening or locking the door with 

a more sophisticated and efficient security system using an android smartphone. The result to be achieved is to 

be able to increase aspects of comfort and convenience for users. 

So in this research/thesis, a prototype of a security system on house keys is made that can make it easier for 

homeowners. The prototype that was built was made using tools such as RFID, Sound Sensor, PCB Board, 

Connection Header, Jumper Cable, as a database with the Spreadsheet programming language. 

This research aims for a home security system for comfort and convenience for users. 
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PENDAHULUAN  

 

.Tugas  Akhir  ini  mempunyai  gagasan  untuk  membuat  alat  pengaman  pintu  yang  aman  dan  

praktis  berbasis  RFID  tag sebagai  pengaman  pintu  rumah.  Rancang  bangun  pengaman.Pintu  

menggunakan  Arduino  sebagai  pengendali  rangkaian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  riset  dan 

pengembangan,yaitu  metode  yang  bertujuan  menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu 

. Metode ini diterapkan pada prosedur penelitian menjadi 9 tahap yaitu : (1) mulai,(2) potensi 

masalah,(3) pengumpulan  informasi,(4) perencangan alat,(5)  desain  alat,(6)  pembuatan  alat,(7)  uji  coba  

alat,(8) pengumpulan data, (9) analisis data. Dengan adanya masalah ini  membuat  Tugas  Akhir  dengan  Judul  

“Membuat  pintu otomatis  menggunakan  RFID  melalui  Arduino”.  Sehingga alat  bantu  ini  bisa  mendapat  

jaminan  keamanan.  Adapun Tujuan dari Penelitian ini yaitu : merancang dan membangun Pintu  otomatis  

menggunakan  sensor  RFID  serta  membuat sistem  keamanan  yang  efektif  dari  pintu  otomatis  dengan 

sensor RFID. 

Teknologi  ini  jauh  lebih  menjamin  keamanan  dibandingkan dengan kunci manual, karena RFID 

lebih sulit untuk dibajak atau digandakan. RFID memiliki dua bagian yaitu RFIDreader dan RFIDTagCard. 

RFIDreader digunakan untuk menerima data yang dipancarkan dari RFID Tag Card. Mikrokontroler 

merupakan suatu chip yang dapat diprogram untuk suatu kegiatan pengendalian, dimana pada sistem 

perancangan keamanan ini menggunakan mikrokontroler Atmega 328, yang terdapat dalam chip tersebut ada 

pada papan mikrokontroler Arduino UNO.  

Berdasarkan latar belakang di atas  mendorong penulis membuat rancang bangub alat yang berjudul 

“Rancang Bangun Doorlock System Dengan RFID Menggunakan Arduino”. 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini yang di gunakan sebagai bahan untuk mendapatkan data-data adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Mengumpulkan data di toko penjualan tanaman dengan cara terjun langsung kelapangan dan 

melakukan pencatatan secara sistematik. Saat melakukan obervasi bisa mengamati secara langsung cara 

menyiram tanaman, sehingga mampu mengetahui secara jelas proses penyiraman tanaman secara manual 

di toko tersebut.  

2. Studi Pustaka 

 Pengumpulan data dengan menggunkan sumber-sumber tertulis, dengan cara membaca, 

mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan prototype siram tanaman otomatis 

serta masalah yang sedang dibahas guna memperoleh kesesuaian data yang diperlukan.Proses 

pemeliharaan sistem yang sudah dibuat atau dibangun. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Keamanan rumah seperti membuka menutup pintu rumah masih dilakukan dengan cara manual dan 

masih menggunakan kunci untuk prosesnya. Masih sangat minim keamanan yang di peroleh dalam hal tersebut, 

sulitnya memonitoring keamanan rumah membuat kita harus rela kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk 

membuat rumah selalu terjaga, 

 

 
 

Gambar 3.1 Proses penguncian pintu 



 

Flowchart Sistem yang berjalan 

 
Gambar 3. 2 Flowchart Sistem yang Berjalan 

 Flowchart diatas menjelaskan tentang proses penguncian pintu yang masih menggunakan kunci 

manual, yang mana kita harus memasukan kunci kelubang kunci untuk membuka dan mengunci pintu. 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk perkiraan sistem baru. Adapun analisis kebutuhan meliputi 

Arduino, Smartphone Android, Relay, BluetoothHC-5, Selenoid doorlock,  RFID. 

1. Arduino  

 

Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet). Memiliki 14 pin input dari output 

digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz 

osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung 

mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer 

dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk 

menjalankannya.Smartphone android : 

Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung 

kinerja perangkat elektronik layar sentuh, seperti tablet atau smartphone. Jadi, android digunakan dengan 

sentuhan, gesekan ataupun ketukan pada layar gadget anda. 

2. Relay : 

Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan elektromagnetis. Jika 

penghantar di aliri oleh arus listrik, maka disekitar penghantar tersebut timbul medan magnet. Medan magnet 

tersebut kemudian di induksikan ke logam 

Rancangan Model Alat 

Rancangan model alat adalah skema yang digambarkan untuk mengetahui cara kerja dari suatu alat 

secara sistematis. Untuk perancangan dibawah ini menggunakan flowchart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Flowchart Smartlock System 

 
Gambar 3. 3 Flowchart Smartlock System 

Proses tersebut akan melakukan identifikasi terhadap RFID, jika RFID sesuai maka Arduino akan 

membuka kunci kemudian akan otomatis terkunci kembali. Jika RFID salah maka Aplikasi tidak akan mengirim 

kode autentikasi ke Arduino, sehingga pintu akan tetap tertutup. 

2. Activity Diagram Aplikasi 

 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Aplikasi 

Activity diagram tersebut menjelaskan alur tentang aplikasi yang dibuat, dimulai dari membuka 

aplikasi ,melakukan konektivitas Bluetooth ,Sensor Suara sampai menutup aplikasi. 



 

Penjelasannya sebagai berikut : 

1. Buka Aplikasi Android. 

Pertama yaitu membuka aplikasi di SmartPhone Android. 

2. Login 

Setelah aplikasi terbuka harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam menu utama. 

3. Menghubungakan koneksi ke bluetooth 

Sambungkan koneksi dengan bluetooth untuk melakukan proses Sensor Suara. 

4. Membuka Sensor Suara 

Setelah tersambung dengan Bluetooth selanjutnya membuka Sensor Suara untuk melakukan proses. 

Jika Sensor Suara Valid maka solenoid akan terbuka dan jika tidak valid akan kembali ke proses 

sebelumnya yaitu mengulang untuk melakukan Sensor Suara. 

5. Selesai 

Menutup aplikasi untuk keluar dari aplikasi Android. 

Hasil Tampilan Aplikasi Doorlock sistem  

1. Tampilan Perakitan Alat 

 

Gambar 4. 1 Arduino Uno 

Gambar diatas merupakan gambar Board Arduino yang digunakan sebagai papan platform elektronik 

untuk dapat menjalankan perintah sesuai dengan data yang didapat oleh sensor dengan menggunakan kabel 

jumper sebagai penghubung untuk dapat mengoprasikan RFID , serta module Bluetooth. 

 

2. RFID  

 
Gambar 4. 2 RFID 

Gambar di atas merupakan RFID yang digunakan untuk membuka pintu. Dengan menggunakan 

perangkat RFID rumah kost menjadi lebih aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Adaptor  

 
Gambar 4. 3 Adaptor 

 Gambar di atas merupakan Adaptor yang digunakan untuk sumber tenaga yang dapat untuk 

menghidupkan arduino yang nantinya akan menjalankan RFID, Relay, dan Module Bluetooth. 

 

 

 

 

4. Relay  

 
Gambar 4. 4 Relay 

 Gambar di atas merupakan Relay yang digunakan sebagai komponen yang berfungsi untuk 

mengalirkan arus listrik yang besar dengan menggunakan kendali listrik  arus kecil untuk menjadi uji coba 

berjalannya alat atau tidak.  

 

5. Module Bluetooth  

 
Gambar 4. 5 Module Bluetooth 

 Gambar di atas digunakan untuk sebagai perangkat penghubung ke smartphone yang berfungsi untuk 

mengetahui aktivitas alat. 

 

 

 

 



 

6. Smarphone Android 

 
Gambar 4. 6 Smartphone 

 Gambar di atas merupakan smartphone yang digunakan untuk mengetahui aktivitas sebuah alat. 

 

7. Proses Perakitan Alat  

Proses perakitan alat untuk dapat membuka pintu dengan menggunakan RFID ,adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4. 7 Proses perakitan alat 

 Gambar diatas merupakan tampilan alat dari proses perakitan alat doorlock sistem menggunakan RFID, 

yang meliputi Papan PCB, Hider Konektor, Kabel Jumper, Modul Bluetooth, Relay, Adaptor, Arduino, Selenoid 

doorlock, dan RFID. 

 

8. Hasil Tampilan Alat 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Alat 

Gambar di atas merupakan tampilan alat dari Smartlock sistem yang di akses oleh RFID dan sensor suara 

yang terhubung dengan aplikasi di android. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Tampilan Proses penggunakan Alat dan Aplikasi 

 
Gambar 4. 9 Proses menggunakan RFID 

 Gambar di atas merupakan tampilan proses menggunakan RFID ,untuk membuka pintu. 

  



 

 

10. Tampilan Coding Arduino 

 
Gambar 4. 10 Coding Arduino 1 

Gambar diatas merupakan tampilan coding aplikasi arduino. Mulai dari inisialisasi dan pengaturan 

Sensor Suara. 

 

 
Gambar 4. 11 Coding Arduino 2 

 

Gambar diatas merupakan tampilan coding aplikasi arduino yaitu untuk melakukan inisialisasi awal 

pembacaan data sensor dan untuk menghungkan ke Bluetooth.

 
Gambar 4. 12 Coding Arduino 3 

 

 



 

 
Gambar diatas merupakan tampilan coding aplikasi arduino. Untuk proses pembacaan sensor. 

 

 
Gambar 4. 13 Coding Arduino 4 

 

Gambar diatas merupakan tampilan coding aplikasi arduino. Dimana coding untuk proses delay waktu 

dalam penguncian. 

 

11.  Halaman Menu Login 

 

Gambar 4. 14 Form Login 

Pada Halaman Ini User klik buttton Sign in untuk login menggunakan Suara, sehingga berhasil masuk 

kedalam aplikasi. 

12. Tampilan Halaman Utama Sistem Smartlock sistem 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Utama 

Tampilan Halaman Utama Smartlock sistem, Pada halaman ini user dapat menggunakan sensor suara 

dengan mengkilik gambar perekam suara yang ada ditengah yang berfungsi untuk membuka kunci melalu 

sensor suara. 

 

 



 

13. Tampilan Proses membuka pintu 

 
Gambar 4. 16 Proses membuka pintu 

 Gambar di atas merupakan tampilan membuka pintu dengan menggunakan sensor suara dan waktu 

yang sudah di set ,apabila waktu yang di set sudah habis atau 0 maka pintu akan otomatis terkunci. 

 

Tampilan Laporan Aplikasi 

1. Laporan Data  

 

 

Gambar 4. 17 Laporan Data  

Gambar diatas menunjukkan laporan data mulai dari Tanggal, Waktu, dan Nama, yang 

langsung masuk ke google Spreadsheet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pintu Otomatis menggunakan RFID dibuat dan dioperasikan melalui Arduino. 

2. Prototipe pintu otomatis menggunakan RFID ini dapat beroperasi dengan baik. Kemampuan sensor RFID 

mendekteksi dengan jarak maksimalnya 5cm. 

3. Kemampuan Reader untuk mendekteksi kartu id 2 sampai 3 detik mulai saat kartu id ditempelkan pada 

Reader, dan solenoid bekerja baik dengan tegangang 12 volt. 

 

Saran 

Pada aplikasi Administrasi Pendataan dan Kenaikan pangkat Personel Polri Pada Ditresnarkoba Polda 

kalsel ini masih memiliki kekurangan sehingga perlu adanya penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut 

kedepannya. Berikut beberapa hal yang perlu di sempurnakan dan dikembangkan pada aplikasi ini: 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi, sehingga apabila ada pengajuan Kenaikan pangkat untuk Notifikasi 

nya berupa SMS Geteway . 

Aplikasi Administrasi Pendataan dan Kenaikan pangkat Personel Polri Pada Ditresnarkoba Polda kalsel 

perlu pengembangan lagi menjadi sistem aplikasi Android yang dapat memudahkan admin mengakses Aplikasi 

tersebut. Agar prototype sistem keamanan otomatis ini berjalan dengan baik dalam penggunaan serta 

pengembangannya, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk tampilan aplikasi dapat dikembangkan dengan bagus agar user nyaman menggunakan. 

2. Alat yang dibuat diharapkan dapat dikembangkan menggunakan jaringan wifi atau internet. 
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