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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat dan 

telah memicu perkembangan pada teknologi Internet of Think (IoT). Penelitian ini 

membahas mengenai Rancang Bangun Sistem Akses Kontrol Keluar Masuk 

Perumahan Menggunakan Sensor Fingerprint Berbasis Mikrokontroler 

Atmega328 sistem berbasis sensor sidik jari untuk akses kontrol keluar masuk 

perumahan. Sehingga tidak sembarang orang yang bisa akses masuk ke dalam 

perumahan tersebut dan sensor sidik jari akan menolak sehinga motor servo tidak 

secara otomatis membuka palang pintu. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode arduino yang merancang, membuat dan menguji alat berbasis 

sensor sidik jari. Perancangan dan pembuatan alat ini yang bertujuan untuk 

menciptakan sistem pengaman pintu otomatis yang menggunakan sensor sidik jari 

sebagai fungsi input, Sistem ini menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali 

utama sistem. Komponen output menggunakan Motor Servo, LCD 16x2. Motor 

Servo sebagai membuka palang pintu dan LCD 16x2 berfungsi menampilkan 

informasi akses masuk dan akses ditolak. Palang pintu otomatis yang dirancang, 

dikendalikan oleh mikrokontroler berbasis Arduino Uno. Sensor sidik jari 

memberikan input ke mikrokontroler untuk membuka dan menutup palang pintu 

secara otomatis. Berdasarkan pengujian dan analisis yang dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa Rancang Bangun Sistem Akses Kontrol Keluar Masuk 

Perumahan Menggunakan Sensor Fingerprint Berbasis Mikrokontroler 

Atmega328 dapat bekerja dengan baik. Sistem dapat membuka pintu 

menggunakan sensor sidik jari, sehingga dapat membuka palang pintu secara 

otomatis. 

Kata Kunci : Arduino uno, LCD16 x 2, Motor Servo, Palang Pintu Otomatis dan  

Sensor Sidik jari.  
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ABSTRACT 

The development of information and communication technology is growing so 

rapidly and has triggered the development of Internet of Think (IoT) technology. 

This research discusses the Design of Access Control System for Entrance and 

Exit of Housing Using Fingerprint Sensor Based on Atmega328 Microcontroller, 

a fingerprint sensor based system for access control in and out of housing. So that 

not just anyone can access the housing and the fingerprint sensor will refuse so 

that the servo motor does not automatically open the latch. The method used in 

this research is Arduino method which designs, manufactures and tests fingerprint 

sensor-based devices. The design and manufacture of this tool aims to create an 

automatic door security system that uses a fingerprint sensor as an input function. 

This system uses the Arduino Uno as the main controller of the system. The output 

component uses a Servo Motor, 16x2 LCD. Servo motor to open the door latch 

and 16x2 LCD function to display information on entry and access denied. The 

designed automatic latch, controlled by a microcontroller based on Arduino Uno. 

The fingerprint sensor provides input to the microcontroller to open and close the 

latches automatically. Based on the tests and analyzes carried out, it is concluded 

that the Design of the Access Control System for Entrance and Exits to Housing 

Using a Fingerprint Sensor Based on the Atmega328 Microcontroller can work 

well. The system can open the door using a fingerprint sensor, so it can open the 

door latch automatically. 

Keywords : Arduino uno, LCD16 x 2, Servo Motor, Automatic Doorstop and  

Fingerprint Sensor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berkembangnya zaman menyebabkan peningkatan kebutuhan alat untuk 

manusia. Tentunya pada kegiatan manusia sudah banyak teknologi yang di 

ciptakan untuk menunjang kebutuhan masing-masing individu dan mempermudah 

pekerjaan sehari-hari. Teknologi yang diciptakan saat ini memberi dampak positif 

bagi kehidupan banyak orang, meningkatnya sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan manusia yang menyebabkan terciptanya teknologi yang canggih. 

Kemajuan teknologi saat ini memasuki segala bidang kehidupan, tidak terkecuali 

dalam bidang keamanan perumahan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menceritakan gambaran pada perumahan 

Taman Seruni Indah, secara umum terletak di Jl. Raja H.Fisabililah, Teluk Tering, 

Kecamatan Batam Kota, perumahan ini memiliki 3 pintu masuk yang masing- 

masing pintu dijaga oleh 2 orang petugas keamanan dimana setiap malam banyak 

warga perumahan masih ada yang belum pulang kerja maupun keluar masuk 

sehinga membuat petugas keamanan harus membuka pintu secara menual. 

Perumahan  Taman Seruni Indah  saat  ini  masih  belum menerapkan sistem 

palang pintu otomatis dimana saat memasuki lingkungan perumahan tidak ada 

pengamanan palang pintu yang dijalankan secara otomatis dan penggunaan sistem 

pengenal, sehingga kurangnya tingkat keamanan yang menyebabkan seringnya 

terjadi pencurian, dengan informasi yang saya dapat dari petugas keamanan 

Taman  Seruni Indah,  pernah  terjadinya  kehilangan  motor tepatnya  malam hari 



1  

sekitar jam 9 malam dan ada juga rekan kerja yang tinggal di perumahan tersebut 

pernah kehilangan laptop dan kamera pada saat dia bekerja, tapi dengan 

seiringnya perkembangan teknologi maka keinginan untuk melakukan update atau 

perbaikan keamanan pada pintu perumahan menjadi sesuatu hal yang wajib 

dilakukan misalnya menggunakan pintu yang dapat dibuka secara otomatis. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diusulkan sebuah sistem 

pengontrolan palang pintu otomatis, dimana diharapkan dapat membantu dalam 

efisiensi waktu juga meminimalisir terjadinya tindakan kriminalitas. Sistem 

keamanan yang akan penulis bangun merupakan sistem keamanan yang 

dilengkapi dengan otentikasi biometrik atau biasa disebut sidik jari. Cara kerjanya 

adalah jika Anda ingin membuka kait pintu, Anda menempelkan sidik jari Anda 

ke sensor, dan jika sidik jari yang ditempel sudah diverifikasi oleh sistem, maka 

kait akan terbuka. 

Keamanan sistem terjamin dengan jelas, karena hanya sidik jari terdaftar 

yang dapat membuka palang pintu, jika sidik jari yang tidak terdaftar digunakan, 

sistem akan menolaknya dan palang pintu tidak akan terbuka. Karena tidak ada 

orang yang memiliki sidik jari yang sama dengan orang lain. Mikrokontroler 

merupakan IC (integrated circuit) yang dapat menerima sinyal masukan dan 

kemudian memberikan sinyal keluaran berdasarkan data sidik jari pada sistem. 

Berdasarkan latar belakang yang diperkenalkan di atas, maka dibuatlah 

“RANCANG BANGUN SISTEM AKSES KONTROL KELUAR MASUK 

PERUMAHAN MENGGUNAKAN SENSOR FINGERPRINT BERBASIS 

MIKROKONTROLER ATMEGA328”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Sebagai pedoman bagi peneliti untuk menjelaskan bagian pembahasan 

artikel ini, maka peneliti mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan berikut ini 

berdasarkan latar belakang pertanyaan yang telah dijelaskan sebelumnya: 

1. Tidak ada pengaman palang pintu otomatis dan penggunaan sistem 

pengenal. 

2. Kurangnya tingkat keamanan sehinga terjadi pencurian. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat karena adanya berbagai keterbatasan yang dialami 

oleh peneliti dan bertujuan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjadi 

lebih terpusat. Berikut adalah batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti : 

1. Kontrol sistem ini menggunakan Mikrokontroler ATMega328 arduino uno. 

2. penggunaan sensor fingerprint hanya sebagai kunci untuk membuka palang 

pintu. 

3. Alat ini di desain dalam bentuk miniatur bukan bentuk dalam aplikasi 

sebenarnya. 

1.4. Rumusan Masalah 

Masalah yang telah ditentukan dalam melakukan sebuah penelitian harus 

dirumuskan secara spesifik agar memperoleh jawaban / hasil yang akurat. Oleh 

karena itu diperlukan sebuah pedoman khusus bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian, yaitu perumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah yang 

menjadi pedoman peneliti dalam menjelajahi penelitian: 
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1. Bagaimana membuat sistem pengaman palang pintu menggunakan sensor 

fingerprint ? 

2. Bagaimana cara kerja sensor fingerprint berbasis Mikrokontroler 

ATMega 328 pada palang pintu otomatis ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk memahami prinsip kerja sensor fingerprint dengan Motor Servo. 

2. Untuk menghindari pencurian dan tindakan kriminal. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian mengacu pada dua hal, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan mengenai Sensor fingerprint. 

b. Dapat meningkatkan keamanan perumahan. 

c. Dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat karya lainnya, 

baik karya ilmiah maupun penelitian yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a.    Dapat meningkatkan  pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan 

ide-ide baru dalam karya tersebut. 

b.   Diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan pada karya penelitian 

lainnya yang relevan dalam sebuah karya rancangan tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Dasar 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti dapat memperoleh informasi dari 

penelitian sebelumnya untuk perbandingan dan referensi, yang tidak hanya 

menyangkut kelemahan atau kelebihan yang ada, tetapi juga memungkinkan 

penelitian berjalan dengan lancar, diperlukan landasan teori yang kuat, dan 

berbagai referensi. Sebagai dasar deskripsi variabel. Lebih fokus di masa lalu. 

Dasar penelitian teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 

2.1.1. Sistem Akses Kontrol 

Sistem kontrol akses adalah sistem yang dapat membantu membatasi 

pengguna untuk memasuki suatu tempat dengan menempatkan peralatan kontrol 

di pintu Kontrol akses mengacu pada praktik membatasi personel yang berwenang 

untuk memasuki suatu properti, gedung atau ruang (Sistem Akses Kontrol, 2016). 

Kontrol akses dapat dilakukan oleh penjaga perbatasan, penjaga pintu, 

inspektur tiket dan personel lainnya, atau dengan kunci dan peralatan lainnya. 

Namun ketika kontrol akses berupa proteksi atau kunci manual memiliki banyak 

batasan, kontrol akses elektronik menggunakan sistem komputerisasi atau 

mikrokontroler akan menyelesaikan batasan tersebut. Sistem kontrol akses yang 

hanya digabungkan dengan kunci kini telah banyak dikembangkan, misalnya 

dikombinasikan dengan sistem kartu seperti RFID (Magnetic Card), kartu pintar 

atau kartu lainnya, atau dengan sistem biometrik seperti sidik jari untuk keamanan 
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yang lebih tinggi. Sistem kartu digabungkan bersama. Jari (Fingerprint), wajah 

(face) atau retina (Sistem Akses Kontrol, 2016). 

2.1.2. Sidik Jari 

Sidik jari adalah garis yang ditemukan pada kulit ujung jari tangan kiri 

atau hak istimewa seseorang. E. Henry menggunakan sistem keamanan berbasis 

kesan jari di AS pada tahun 1902. Henry menggunakan sidik jari pada para 

pekerjanya untuk membedakan keadaan yang mengalahkan gaji dua kali lipat. 

Kerangka Henry menggunakan desain tepi (tepi adalah ruang di kulit, semuanya 

ada di tangan), terpaku pada desain jari (terutama telunjuk). Berbagai investigasi 

menunjukkan bahwa sidik jari seseorang memiliki berbagai ketukan. Tepi juga 

bervariasi dari keturunan, bahkan di dalam satu keluarga. Pada minggu keenam 

dan ketujuh atau pada masa janin, ada struktur benjolan. Pada saat bayi berumur 

13 minggu, akan menjadi jernih dan tidak akan berubah selamanya. Setiap kali 

tergores karena cedera, konsumsi, siksaan, atau alasan lain, contoh tepi dapat 

berubah (Yudhana et al., 2018). 

Sidik jari adalah salah satu cara teraman untuk mendeteksi dan 

mengidentifikasi orang yang berwenang. Sidik jari sangat unik sehingga bahkan 

saudara kembar identik pun tidak memiliki sidik jari yang sama, Dengan ini kita 

bisa membuat cukup yakin tentang kebutuhan keamanan untuk menambah 

verifikasi sidik jari pada proyek mikrokontroler, untuk itu kita bisa menggunakan 

semua ini dalam satu optical finger print sensor scanner, itu membuat deteksi 

sidik jari dan verifikasi sederhana.  
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Gambar 2.1 Sidik Jari 

Sumber : https://mazyunna.wordpress.com/2014/05/13/ilmu-

pengetahuan-dan-al-quran-2/ 

 

2.1.3. Sensor 

Sensor adalah perangkat yang menerima rangsangan atau stimuli, yang 

dapat diubah menjadi sinyal listrik sebagai sejumlah karakteristik atau kondisi 

tertentu. Keluaran dari sensor dapat berupa arus yang biasanya digunakan untuk 

deteksi pada saat pengukuran dan pengendalian. Karakteristik sensor menentukan 

kinerja dari sensor yang dirancang (Yudhana et al., 2018). 

Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan banyak sekali aktivitas 

otomatis, tentunya semua alat tersebut harus dilengkapi dengan alat yang disebut 

sensor. Contoh kegiatan otomatis antara lain: menyalakan TV melalui remote 

control, menyalakan lampu saat redup, CCTV yang dapat mengikuti orang sekitar, 

alat pemantau cuaca, termometer, detektor api, kamera, dll. Dari peralatan pribadi, 

kesehatan, keamanan, industri, hiburan, transportasi, militer, peralatan rumah 

tangga hingga pertanian, sensor telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari- 

hari perangkat elektronik. Dengan semakin meningkatnya penggunaan sensor 
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pada teknologi saat ini maka pengetahuan tentang sensor menjadi sangat penting 

dan harus kita pahami. Pada dasarnya sebuah sensor dapat dinamakan sensor 

informasi karena dapat merubah energi aktual, misalnya cahaya, tekanan, 

pergerakan, suhu atau energi aktual lainnya menjadi suatu tanda atau gangguan 

listrik (kemudian menjadi tegangan atau tanda listrik sekali lagi ). Sensor yang 

digunakan dalam gadget elektronik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 

klasifikas: (Sensor, 2020): 

a.  Sensor Pasif dan Sensor Aktif  

 Sensor pasif merupakan sensor yang dapat menghasilkan sinyal keluaran 

tanpa adanya suplai daya dari luar. Contohnya Termokopel 

(Thermocouple) yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas 

atau suhu yang diterimanya 

 Sensor Aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya 

external untuk dapat beroperasi. Karakteristik fisik dari sensor aktif 

bervariasi dengan pengaruh eksternal yang mereka berikan. Sensor aktif 

ini juga disebut sensor bertenaga sendiri. 
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b. Sensor Analog dan Sensor Digital 

 Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran kontinu 

atau kontinu. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog 

sebanding dengan nilai yang diukur. Berbagai parameter kuantitas analog 

termasuk suhu, tegangan, tekanan, gerakan, dll. Contoh sensor analog 

antara lain akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor 

cahaya, dan sensor suhu. 

 Sensor digital berfungsi untuk membuat frekuensi keluaran diskrit. Sinyal 

diskrit kontinu bila & dapat diekspresikan sebagai "bit". Sensor digital 

biasanya meliputi sensor, kabel dan pemancar. Sinyal yang diukur akan 

diekspresikan dalam format digital. Keluaran Jumlahnya mungkin 

menyebabkan 1 atau menyebabkan 0 (hidup atau mati). Sinyal fisik 

Sinyal yang diterima akan diubah menjadi frekuensi digital tanpa sensor 

itu sendiri Adanya komponen eksternal. Kabel ini digunakan untuk 

transmisi penundaan yang lama. contoh Sensor digital, termasuk 

akselerometer digital (akselerometer digital), Sensor kecepatan digital, 

sensor tekanan digital, sensor cahaya digital dan Sensor suhu digital. 

2.1.4. Mikrokontroler ATMega328 

Mikrokontroler merupakan alat elektronik yang dapat menerima sinyal 

masukan, kemudian mengolahnya sesuai dengan program masukan dan 

memberikan sinyal keluaran. Mikrokontroler merupakan suatu sistem komputer 

yang seluruh atau sebagian besar komponennya dikemas dalam sebuah chip IC, 
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sehingga biasa disebut sebagai mikrokomputer chip tunggal. (B. Atmega & 

Kurniawan, 2019). 

Ruas pusat mikrokontroler pemroses pada mikrokontroler merupakan 

sebuah chip yang berkapasitas seperti mikrokontroler otak besar. Microchip 

adalah alat yang digunakan untuk mengolah data, yang bersifat rasional dan 

menghitung. Dalam mikrokontroler, pada umumnya terdapat 3 bit memori, yaitu 

Slam, ROM dan EEPROM. Slam dan ROM cukup sering ada di setiap 

mikrokontroler, namun EEPROM hanya dapat diakses di jenis mikrokontroler 

tertentu. Smash digunakan untuk menyimpan data saat berada dalam struktur 

register. Register adalah tempat kapasitas untuk mengidentifikasi data dengan 

banyak subjek, misalnya, faktor dalam program, status input / hasil, pengaturan 

jam / penghitung, dan korespondensi sekuensial. Mikrokontroler menggunakan 

Slam untuk penimbunan variabel. ROM untuk sebagian besar dimuat dengan 

proyek palsu yang harus dikontrol oleh mikrokontroler, dalam hal apapun 

EEPROM adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data selamanya 

dengan menjalankan program. (B. Atmega & Kurniawan, 2019)  

2.1.5. Motor Servo 

Mesin servo adalah komponen servo lingkaran tertutup yang 

memanfaatkan kritik posisi untuk mengontrol perkembangan dan posisi induksi. 

Kontribusi dari kontrol adalah tanda (sederhana atau lanjutan) yang menunjukkan 

posisi pesanan untuk menangani hasil. Mesin tersebut dikombinasikan dengan 

semacam encoder posisi untuk memberikan kritik posisi dan kecepatan. Dalam 

masalah yang sangat mendasar, hanya posisi yang diperkirakan. Posisi hasil yang 
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disengaja dikontraskan dengan posisi pesanan, kontribusi luar dari pengatur. Pada 

titik ketika posisi luluh unik dalam kaitannya dengan posisi yang diperlukan, 

sinyal kesalahan dihasilkan, setelah itu mesin diputar dengan semua cara seperti 

yang ditunjukkan oleh kebutuhan untuk memindahkan poros luluh ke posisi yang 

wajar. Saat posisi semakin dekat, sinyal kesalahan menurun ke nol dan mesin 

berhenti. (Motor Servo, 2020). 

Mesin servo adalah mesin dengan kerangka input tertutup, dimana 

keadaan mesin akan diatur oleh rangkaian kontrol pada mesin servo. Mesin terdiri 

dari mesin DC, sirkuit barang, potensiometer, dan sirkuit kontrol. Potensiometer 

digunakan untuk menemukan jangkauan terjauh dari poros servo. 

 

Gambar 2.2 Motor Servo NG90 

Sumber : Data Peneliti, 2021 
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2.1.6. Arduino UNO 

Arduino merupakan mikrokontroler papan tunggal open source yang 

berasal dari platform Wiring, dirancang buat mempromosikan pemakaian 

elektronik di bermacam bidang. Fitur keras Arduino mempunyai prosesor Atmel 

AVR, sebaliknya fitur lunak Arduino mempunyai bahasa pemrograman C. 

Memori Arduino Uno merupakan bagaikan berikut: Memori flash 32KB, 2KB 

SRAM serta 1KB EEPROM. Jam di papan Uno memakai XTAL  dengan 

frekuensi 16 Mhz. Dari segi energi, Arduino Uno memerlukan tegangan efisien 

dekat 5 volt supaya Uno dapat diaktifkan lewat koneksi USB. Arduino Uno 

mempunyai 28 kaki yang kerap digunakan. Buat I/ O digital yang terdiri dari 14 

kaki, 0 kaki sampai 13 kaki, 6 kaki bisa membagikan keluaran PWM( kaki 3, 5, 6, 

9, 10, serta 11). Tiap- tiap dari 14 cabang digital di Uno beroperasi pada tegangan 

maksimum 5 volt, serta bisa sediakan ataupun menerima maksimum 40 mA. Input 

analog terdiri dari 6 cabang ialah cabang A0 hingga dengan A5. Pin Vin 

merupakan tegangan input ke Uno dikala memakai catu energi eksternal tidak 

hanya USB serta adaptor. Tabel 2. 1 mencantumkan spesifikasi Arduino uno R3, 

serta Foto 2. 3 mencantumkan spesifikasi Arduino uno R3.  (Arduino Uno, 2016). 

Table 2.1 : Spesifikasi Arduino 

Mikrokontroler ATmega328 

OperasiTegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3V 50 mA 

Memori flash 32 KB 
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SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan clock 16 MHz 

 

Gambar 2.3 Arduino Uno 

Sumber : Data Peneliti, 2021 

2.1.7. LCD (Licquid Cristal Display)16 x 2 module 

LCD( Liquid Crystal Display) ialah media tampilan yang memakai kristal 

cair bagaikan tampilan utamanya. LCD sudah digunakan di bermacam bidang, 

semacam fitur elektronik semacam tv, kalkulator, ataupun layar pc. Pada aplikasi 

LCD jumlah kepribadian yang digunakan pada LCD dot matrix merupakan 2 x 16. 

LCD sangat kokoh, bisa digunakan bagaikan penampil buat menunjukkan status 

kerja perlengkapan. Layar LCD mempunyai guna bagaikan berikut: 

 Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 

 192 karakter telah disimpan. 

 Ada generator karakter yang diprogram. 

 Dapat dialamatkan dalam mode 4-bit dan 8-bit. 

 Dilengkapi dengan lampu latar. 
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Proses inisialisasi pin Arduino yang dihubungkan ke pin LCD RS, Enable, D4, D5, 

D6 dan D7 dilakukan pada baris LiquidCrystal (2, 3, 4, 5, 6, 7), dimana lcd 

berhubungan dengan instruksi setiap saat. Variabel yang selalu dipanggil akan 

menggunakan LCD. Tabel 2.2 mencantumkan definisi pin LCD 16x2, dan 

Gambar 2.4 menunjukkan perangkat LCD  (SUPRIANTO, 2015). 

Table 2.2 : Spesifikasi LCD 16x2 

Pin Diskripsi 

1 Ground 

2 Vcc 

3 Pengatur Kontras 

4 Register Select 

5 Read / Write LCD Register 

6 Enable 

7 – 14 Data I / O Pins 

15 VCC + LED 

16 Ground – LED 

  

Gambar 2.4 LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 

Sumber : http://blog.unnes.ac.id/antosupri/liguid-crystal-display-lcd-16-x-2/ 

 

Dalam tugas akhir ini LCD dapat menggunakan library bernama LiquidCrystal 

untuk menampilkan karakternya. Berikut adalah beberapa fungsi pustaka LCD: 
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1. begin() 

Untuk begin (), digunakan untuk menginisialisasi antarmuka LCD dan 

menentukan ukuran kolom dan baris LCD. Sebelum memanggil instruksi lain 

di perpustakaan LCD, panggilan begin () harus dijalankan. Sintaks dari 

instruksi begin () adalah sebagai berikut: lcd.begin (kolom, baris), di mana lcd 

adalah nama variabel, kolom adalah nomor kolom LCD, dan baris adalah 

nomor baris LCD. 

2. clear() 

Instruksi clear () digunakan untuk menghapus pesan teks. Tidak ada teks 

yang akan ditampilkan di layar LCD. 

3. setCursor() 

Perintah ini digunakan untuk menemukan kursor awal dari pesan teks pada 

LCD. Sintaks dari set Cursor () adalah sebagai berikut: lcd. Gunakan LCD Set 

Cursor (kolom, baris) adalah nama variabel, kolom kolom LCD dan baris 

baris LCD. 

4. print() 

Sesuai dengan namanya, perintah print () digunakan untuk mencetak pada 

LCD dan menampilkan pesan teks. Sintaks print () ditulis sebagai berikut: 

lcd.print (data), di mana lcd adalah nama variabel dan data adalah pesan yang 

akan ditampilkan. 

2.1.8. Integrated Development Environment IDE Arduino 

IDE (Integrated Development Environment) ialah sejenis aplikasi yang 

dipergunakan buat berbagi software mikrokontroler, mulai asal penulisan secara 
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sumber, kompilasi, unggah yang akan terjadi kompilasi, dan pengujian di terminal 

serial. (Arduino IDE, 2016). 

 

Gambar 2.5 Arduino IDE 

Sumber : Data Peneliti, 2021 

a. Icon menu verify yang bergambar ceklis digunakan untuk memeriksa 

apakah program tertulis memiliki kesalahan atau error. 

b. Icon menu upload yang bergambar panah ke arah kanan berfungsi untuk 

memuat atau mentransfer program yang dibuat di perangkat lunak Arduino 

ke perangkat keras Arduino.  
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c. Icon menu New yang bergambar selembar kertas digunakan untuk 

membuat halaman baru dalam pemrograman. 

d. Icon menu Open (dengan panah ke atas) digunakan untuk membuka 

program yang disimpan atau program yang dibuat oleh produsen 

perangkat lunak Arduino.. 

e. Icon menu Save yang bergambar panah ke arah bawah digunakan untuk 

menyimpan program yang dibuat atau dimodifikasi.. 

f. Icon menu monitor dengan kaca pembesar digunakan untuk mengirim atau 

menampilkan komunikasi data serial ketika dikirim dari perangkat keras 

arduino. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

referensi penelitian yang diprakarsai oleh peneliti : 

1. Menurut Eko Saputro, dan Hari Wibawanto dalam jurnal yang berjudul 

“Rancang Bangun Pengaman Pintu Otomatis Menggunakan E-KTP 

Berbasis Mikrokontroler Atmega328” dengan ISSN : 1411-0059. Rangka 

kunci pintu masuk saat ini sebenarnya menggunakan kunci biasa, sehingga 

kurang produktif untuk rumah dengan banyak pintu masuk, hal ini karena 

banyaknya kunci yang dibawa, terlebih lagi kunci biasa mudah  dibuka 

oleh penjahat. Dengan cara ini, kunci yang lebih layak dan kuat diperlukan, 

mulai dari masalah ini, pencipta memikirkan kemungkinan membuat 

gadget kontrol masuk berbasis RFID yang dilindungi dan masuk akal 

dengan memanfaatkan E-KTP sebagai tag RFID sebagai keamanan untuk 
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pintu masuk rumah. Memanfaatkan mikrokontroler ATmega328 sebagai 

pengatur rangkaian untuk rencana kesehatan jalan masuk. Eksplorasi ini 

menggunakan strategi kerja inovatif yang bertujuan untuk membuat atau 

membangun item tertentu.(Saputro, 2016) 

2. Menurut Hariyanto dalam jurnal yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Citra Sidik Jari Menggunakan Ekualisasi Histogram” dengan ISSN : 2581-

2327. Sidik jari adalah sistem biometrik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi karakteristik manusia, Karena sifatnya yang unik, 

dimungkinkan untuk membedakan ketidaksetaraan antara seseorang dan 

seseorang lain. Identifikasi sidik jari dengan merekam gambar sidik jari di 

perangkat perekam gambar sidik jari. Kemudian kami mendapatkan 

gambar sidik jari yang diinginkan. Namun sering ditemukan Kualitas 

gambar kurang baik, misalnya mengandung noise atau noise, blur (blur), 

kontras terlalu tinggi atau terlalu gelap .Gambar yang tidak disukai ini sulit 

digunakan untuk pemrosesan gambar selanjutnya. Tujuan dari penelitian 

ini Metode pemerataan histogram digunakan untuk meningkatkan kualitas 

citra sidik jari (image enhancement). Berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan menunjukkan adanya peningkatan kualitas citra sidik jari. 

menggunakan Sehingga gambar tersebut siap untuk diproses lebih 

lanjut.(Baru & Selatan, 2018) 

3. Menurut Anton Yudhana, Sunardi, Priyanto dalam jurnal yang berjudul 

“Perancangan Pengaman Pintu Rumah Berbasis Sidik Jari Menggunakan 

Metode Uml” dengan ISSN : 2085-1669, e-ISSN : 2460-0288. Kunci pintu 
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tradisional mudah lepas atau hilang. Dalam diri seseorang ada yang sangat 

istimewa yaitu sidik jari yang bisa dijadikan kunci alam. Menurut proses 

pembentukan embrio, sidik jari setiap orang itu unik. Penelitian ini 

menggunakan sidik jari untuk mendesain keamanan pintu. Prosesnya 

adalah input sidik jari, identifikasi untuk memverifikasi setiap sidik jari 

yang tercatat dalam database  (Yudhana et al., 2018). 

4. Menurut Hengky Yalandra dan Putra Jaya dalam jurnal yang berjudul 

“Rancang Bangun Pengaman Pintu Personal Room Menggunakan Sensor 

Sidik Jari Berbasis Arduino” dengan e-ISSN : 2302-3295. Karena 

banyaknya kejahatan pencurian, maka pengembangan sistem keamanan 

pintu kamar pribadi perlu ditingkatkan. Ruang privat adalah ruang privat, 

dan dirasa mengandung konten penting. Alat tersebut dirancang dan 

diproduksi untuk membuat sistem keamanan pintu kamar privat yang 

menggunakan sidik jari dan sensor sentuh sebagai fungsi inputnya. Sistem 

menggunakan Arduino sebagai pengendali sistem utama. Komponen 

keluaran menggunakan kunci pintu elektromagnetik, LCD 16x2 dan bel 

pintu. Kunci pintu elektromagnetik digunakan sebagai kunci pintu untuk 

kamar pribadi, sedangkan LCD 16x2 digunakan sebagai monitor sistem, 

dan bel digunakan sebagai indikator suara. Berdasarkan pengujian dan 

analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan 

pintu kamar privat bekerja dengan baik. Sistem dapat menggunakan sensor 

sidik jari atau sensor sentuh untuk membuka pintu, sehingga 
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meningkatkan sistem keamanan pintu kamar pribadi (Sidik & Berbasis, 

2019). 

5. Menurut M.Hafrizal Kurniawan, Siswanto dan Sutarti dalam jurnal yang 

berjudul “Rancang Bangun Sistem Keamanan Sepeda Motor Dengan Sidik 

Jari Dan Notifikasi Panggilan Telepon Berbasis Atmega 328” dengan e-

ISSN : 2597-9922, p-ISSN : 2406-7733. Ada banyak kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor. Tidak hanya di tempat sepi, tapi juga di keramaian, 

pencuri bisa dengan mudah mencuri mobil. Menanggapi permasalahan 

tersebut maka solusinya adalah mencegah terjadinya pencurian sepeda 

motor dengan menambahkan sistem keamanan. Sistem minimum ATmega 

328 dengan fungsi kontrol akses menggunakan sensor sidik jari ZFM60 

V1.2 dan menambahkan modul SIM800L V2.0 sebagai notifikasi telepon 

(B. Atmega & Kurniawan, 2019). 

6. Menurut Dony Saputra, Abdul Haris Masud, Muhamad Ramadan dan 

Dian Fitriani dalam jurnal yang berjudul “Akses Kontrol Ruangan 

Menggunakan Sensor Sidik Jari Berbasis Mikrokontroler Atmega328p” 

dengan ISSN : 2089-9813. Penelitian ini membahas tentang metode 

pengintegrasian sistem pintar berbasis sensor gerak dan sensor sidik jari ke 

dalam kontrol akses ruangan. Dengan cara ini, tidak hanya siapa saja yang 

dapat memasuki ruangan, tetapi ketika seseorang dengan hak akses 

memasuki ruangan, lampu akan menyala secara otomatis. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dapat 

merancang, membuat dan menguji peralatan berbasis kecerdasan gerak 
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dan sensor sidik jari berbasis kecerdasan sensorik. Pengujian tersebut 

dilakukan dalam serangkaian uji pahat dan kotak hitam yang terperinci, 

dengan tujuan menguji kegunaan alat sesuai dengan persyaratan dan 

kemungkinan kesalahan. Alat yang dibutuhkan untuk membangun sistem 

adalah sensor sidik jari (fingerprint) dengan modul ZFM-20, yang 

dihubungkan ke mikrokontroler ATMega328P sebagai pengolah data, dan 

sensor gerak PIR HC-SR501 untuk membuka dan menutup pintu ruangan 

dan menyesuaikan Nyalakan atau matikan pencahayaan di dalam ruangan. 

Ketika pintu dibuka dan layar kristal cair (LCD) menunjukkan tampilan 

interaktif kepada pengguna, maka secara otomatis akan menutup. Hasil 

pengujian alat tersebut adalah terciptanya sistem cerdas berbasis sensorik 

yang menggabungkan antara sensor sidik jari dan sensor gerak untuk 

mengontrol masuknya ruangan dan pencahayaan (Saputra & Masud, 2014). 

7. Menurut Salita Ulitia Prini dan Handoko Rusiana Iskandar dalam jurnal 

yang berjudul “Desain dan Implementasi Sistem Absensi Mahasiswa 

Menggunakan Fingerprint Berbasis Mikrokontroler dengan e-ISSN : 2580-

2615, p-ISSN : 1412-8810. Pada yayasan tersier, keberadaan mahasiswa 

merupakan sesuatu yang dapat menjunjung atau menggiatkan latihan 

belajar di jenjang pendidikan lanjutan. Selain itu, tingkat partisipasi siswa 

juga dapat menjadi informasi tentang pesanan siswa. Mikrokontroler dapat 

dimanfaatkan sebagai kerangka kerja dan sensor lain yang dapat ditambah 

dengan kebutuhan dan kapasitas yang dibutuhkan. Sistem partisipasi 

menggunakan sidik jari telah digunakan secara luas di berbagai web dan 
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perangkat elektronik terputus, namun sejauh ini belum diterapkan dalam 

sistem mikrokontroler yang nyaman dengan sensor sidik jari. Ujian ini 

akan mencoba memanfaatkan sensor mark unik berbasis mikrokontroler 

untuk merencanakan dan mewujudkan kerangka partisipasi siswa, yang 

kemudian akan dihubungkan ke kumpulan data pada PC dengan cara yang 

mudah dipahami, dan biayanya tidak berlebihan. tinggi. Kerangka kerja ini 

diandalkan untuk membantu mengatasi masalah misrepresentasi partisipasi 

yang sering terjadi dan memudahkan untuk merangkum ketidakhadiran 

siswa selama siklus pembelajaran. Eksplorasi ini merupakan laporan 

mendasar dari kerangka observasi partisipasi penciptaan yang dapat dibuat 

sebagai hasil dari kerangka data di Perguruan Tinggi Jenderal Achmad 

Yani nantinyai. (Prini & Iskandar, 2018). 

8. Menurut Elly Mufida, Rian Septian Anwar dan  Isna Gunawam dalam 

jurnal yang berjudul “Rancangan Palang Pintu Otomatis Pada Apartemen 

Dengan Akses e-KTP Berbasis Arduino” dengan E-ISSN: 2722-547X. 

Alat pengendali latch otomatis ini menggunakan data e-KTP, sehingga 

dapat memberikan perlindungan keamanan bagi penghuni apartemen. Data 

masuk dan keluar kendaraan disimpan dalam database yang terhubung ke 

perangkat. Jika terjadi kejahatan di tempat parkir, maka dapat dengan 

mudah dilacak karena data di e-KTP itu unik dan universal. Alat tersebut 

masih membutuhkan operator untuk disimpan di database. Alat tersebut 

belum terintegrasi dengan sistem pembayaran parkir. (Mufida et al., 2020) 
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9. Menurut Eni Yuliza dan Toibah Umi Kalsum dalam jurnal yang berjudul 

“Alat Keamanan Pintu Brankas Berbasis Sensor Sidik Jari Dan Passoword 

Digital Dengan Menggunakan Mikrokontroler Atmega 16” dengan ISSN : 

1858-2680. Pengamanan pintu pengaman masih menggunakan pengaman 

konvensional. Putar dan gunakan kode untuk membuka posisi pintu. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memudahkan 

pengamanan pintu brankas. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 

sistem anti maling pintu aman dengan menggunakan sensor sidik jari seri 

R305. Peralatan utama lainnya termasuk mikrokontroler ATMega 16 dan 

Visual Basic 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anda dapat 

menggunakan Visual Basic 6.0 untuk memantau alat pengaman pintu 

pengaman dengan program aplikasi sesuai dengan perintah yang diberikan. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat tersebut berjalan normal sebagai 

respons terhadap perintah dari aplikasi. Hasil pengujian alat memiliki 

tingkat keberhasilan 100%.(M. Atmega et al., 2015) 

10. Menurut Zikrul Khalid, Sayed Achmady dan Poppy Agustini dalam jurnal 

yang berjudul “Otomatisasi Sistem Keamanan Kunci Lemari 

Menggunakan Sensor Sidik Jari Berbasis Arduino Uno” dengan E-ISSN 

2723-6528. Merancang sistem keamanan kunci lemari dengan 

menggunakan sensor sidik jari berbasis Arduino Uno. Sensor sidik jari 

telah dipindai dengan satu guratan jari agar cocok dengan pola sidik jari. 

Pindaian yang dilakukan oleh pemindai akan disimpan di memori. Hasil 

scan kemudian disimpan dalam format digital pada saat registrasi atau 
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registrasi. Setelah itu, pencatatan sidik jari akan diproses dan daftar pola 

fitur sidik jari yang unik akan dibuat. Kemudian simpan pola fitur sidik 

jari yang unik di memori atau database. Kemudian akan diteruskan ke 

mikrokontroler untuk diproses, kemudian akan menginstruksikan kunci 

elektromagnetik untuk membuka atau menutup kunci kabinet.(Khalid et al., 

2020) 

11. Menurut Endang Sunandar, Asep Saefullah dan Yudha Qirana Meka 

dalam jurnal yang berjudul “Prototype Monitoring Area Parkir Mobil 

Berbasis Arduino Uno Untuk Mendeteksi Ketersediaan Slot Parkir Secara 

Otomatis” dengan ISSN : 1978 -8282. Proses monitoring area parkir 

konvensional saat ini masih menggunakan metode manual untuk 

mengetahui jumlah dan ketersediaan kapasitas pada area parkir.Proses 

monitoring dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencatat jumlah 

kendaraan yang masuk dan melihat langsung status kendaraan yang 

diparkir. Cara tradisional ini niscaya akan menimbulkan kendala bagi 

petugas parkir dan pemilik mobil, antara lain kesulitan mendapatkan 

informasi yang akurat tentang jumlah lahan parkir yang tersedia dan 

kesulitan mengetahui letak lahan parkir. Sistem monitoring area parkir 

otomatis ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengolah 

datanya.Prosesor menggunakan beberapa jenis sensor yang terletak di 

beberapa titik dalam area tersebut.Penggunaan sensor digunakan sebagai 

perangkat input, yang kemudian diolah dan dikeluarkan untuk Perintah 

motor servo dan tampilan informasi Layar LCD menampilkan deskripsi 
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jumlah tempat parkir yang tersedia dan lokasi tempat parkir tersebut. 

Selain penggunaan LCD, alat ini juga dilengkapi dengan dua buah lampu 

indikator untuk menunjukkan status tempat parkir, dan bel akan berbunyi 

untuk memberitahukan kepada petugas polisi dan pemilik mobil bahwa 

tempat parkir telah terisi.(Sunandar et al., 2017) 

12. Menurut Ganesh Sahithi Murru, Chetan Kakollu, Ashok Kumar Kenguva 

dan P. Surya Chandra dalam jurnal yang berjudul “Door Unlocking 

System using Fingerprint Sensor for Home Automation” dengan ISSN 

(Online): 2395-566X. Sistem monitoring area parkir otomatis ini 

menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengolah datanya, 

yang menggunakan beberapa jenis sensor yang terletak di beberapa titik di 

area tersebut, menggunakan sensor tersebut sebagai perangkat input, 

kemudian memproses dan menerbitkannya untuk digunakan. Tampilan 

perintah dan informasi motor servo Layar LCD menampilkan deskripsi 

jumlah tempat parkir yang tersedia dan lokasi tempat parkir tersebut. 

Selain menggunakan LCD, alat ini juga dilengkapi dengan dua buah 

lampu indikator untuk menunjukkan status tempat parkir, dan bel akan 

berbunyi untuk memberi tahu polisi dan pemilik bahwa tempat parkir 

sudah penuh.(Murru et al., 2020) 

13. Menurut Steffy Mathew, Mohammed Arshak, Muhammed Ajmal, 

Mohammed Fazil dan Honey Susan Eldo. dalam jurnal yang berjudul 

“Fingerprint Based Security System For Atm” dengan e-ISSN: 2395-0056, 

p-ISSN: 2395-0072. Artikel ini membahas kelemahan dalam 
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mengidentifikasi dan memvalidasi orang, yang merupakan masalah umum 

yang mungkin mencakup sistem kunci pintu, brankas dan kontrol 

kendaraan, dan bahkan akses ke rekening bank melalui ATM, yang 

semuanya diperlukan untuk melindungi informasi pribadi. Metode 

konvensional seperti verifikasi atau tanda tangan KTP tidak dapat 

memberikan kelengkapan dan keandalan. Sistem yang digunakan di 

tempat-tempat ini juga harus sangat cepat dan bertenaga. Penggunaan 

anjungan tunai mandiri (ATM) (memudahkan nasabah dalam melakukan 

transaksi uang kertas) menghadapi tantangan baru dalam menghadirkan 

identitas yang valid kepada nasabah. Karena dalam metode identifikasi 

ATM tradisional, semakin banyak kasus kriminal yang merugikan nasabah. 

Penulis merancang sistem identifikasi sidik jari yang sederhana, 

menggunakan Atmega 328p sebagai pengontrol inti. Sistem menggunakan 

pemindai sidik jari R305 untuk menangkap sidik jari. Berkat sidik jari 

yang unik, sistem ini dapat digunakan di aplikasi apa pun dengan 

keamanan yang ditingkatkan. Nyaman karena persyaratan daya dan 

portabilitas yang rendah.(Mathew et al., 2019) 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka 

pemikiran yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah : 
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Gambar 2.6 Kerangka Berfikir 

Sumber : Data Penelitian, 2021 

 

Diagram blok menunjukkan komponen input, proses dan output dari sistem. 

Hal ini menjelaskan berbagai bagian rangkaian yang tersusun dalam sistem 

kendali alat dengan Arduino sebagai pusat kendali utama. Oleh karena itu untuk 

proses pembuatannya akan lebih mudah diimplementasikan dengan mengacu pada 

diagram blok. Seperti yang dapat dilihat dari diagram blok pada Gambar 2.6 alat 

yang dirancang terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

a. Sensor Sidik Jari 

Sensor sidik jari merupakan input utama dari sistem yang digunakan untuk 

membaca sidik jari pengguna yang telah terdaftar sebelumnya. 

b. Arduino 

Mempercepat dan mempromosikan otomatisasi manufaktur dan sistem 

kontrol yang bersifat instrumentasi. 

c. Motor Servo 

Motor servo berfungsi sebagai mengkontrol palang pintu 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN ALAT 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode atau pendekatan yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang berlangsung. Bergantung pada realitas penelitian, metode 

yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dalam 

beberapa cara untuk menemukan kebenaran. Bagaimana metode ini disusun. 

3.1.1. Waktu Penelitian 

Rincian jadwal pembuatan alat yang dilakukan selama penelitian sebagai 

berikut: 

Table 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 Waktu Kegiatan 

 

Kegiatan 

September 

2020 

Oktober 

2020 

November 

2020 

Desember 

2020 

Januari 

2021 

Februari 

2021 

 Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Judul 

                        

Penyusunan 

BAB I 

                        

Penyusunan 

BAB II 

                        

Penyusunan 

BAB III 

                        

Penyusunan 

BAB IV 

                        

Penyusunan 

BAB V 

                        

Revisi 

BAB I-V 

                        

Pengumpulan 

Skripsi 
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3.1.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dari tahap awal hingga proses Pengumpulan data dilakukan 

selama satu semester. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Taman Seruni Indah. 

Pemilihan lokasi penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang Rancang 

bangun sistem akses kontrol keluar masuk perumahan menggunakan sensor 

fingerprint berbasis mikrokontroler atmega328. 

3.1.3. Tahap Penelitian 

 Langkah-langkah implementasi dari tahap awal hingga akhir penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Sumber : Data Penelitian, 2021 
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Uraian rinci setiap langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

1.  Identifikasi Masalah 

Pada tahap Identifikasi Masalah ini penulis mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi di perumahan Taman Seruni Indah yaitu, 

tidak ada pengaman palang pintu otomatis dan penggunaan sistem 

pengenal membuat kurangnya tingkat keamanan sehinga terjadi 

pencurian.  

2. Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur ini penulis menggunakan bahan untuk 

mengumpulkan data – data atau sumber – sumber yang di peroleh, 

seperti dari perpustakaan, buku, jurnal, internet dan sebagainya sebagai 

bahan referensi dalam penelitian ini. 

3. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara mencari informasi yang berkaitan dengan teori tentang 

Arduino Uno, teori tentang Sensor Fingerprint, teori tentang Motor 

Servo, teori tentang LCD adapun tujuan dari pengumpulan data ini agar 

penulis dapat memahami cara kerja dari alat yang akan dirancang. 

4. Tahapan Analisis 

Tahapan analisis dilakukan setelah melakukan pengumpulan data, 

Sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan alat yang 

dirancang. Berikut beberapa hasil pengelompokkan tersebut sebagai 

berikut : 
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a. Data-data komponen Arduino Uno. 

b. Data-data tentang Motor servo. 

c. Data-data sensor Fingerprint. 

d. Data-data tentang LCD 

e. Data-data dalam pembuatan dan penempatan alat (implementasi alat). 

f. Data-data tentang tata cara perancangan program Arduino.  

Analisa data yang didapatkan tersebut bertujuan agar diatur sedemikian 

rupa sehingga penulis akan lebih dapat menyimpulkan perangkat keras 

(Hardware) maupun perangkat lunak (Software) yang akan digunakan. 

5. Perancangan Alat 

Dalam perancangan alat ini terdapat dua bagian untuk perancangan 

yaitu perancangan Hardware (perangkat keras) dan Software (perangkat 

lunak): 

a. Perangkat Keras (Hardware)  

berikut perancangan perangkat keras (hardware) yang digunakan : 

- Arduino Uno, sebagai mikrokontroler 

- Sensor fingerprint, sebagai pendeteksi sidik jari 

- LCD, untuk menampilkan pesan benar & salah sidik jari 

- Motor Servo, sebagai pengontrolan palang pintu  

- Triplek, sebagai prototypenya. 

b. Perangkat lunak (software) dimana peneliti membuat program yang 

akan di implementasikan ke dalam mikrokontroler. Hal ini 

dilakukan agar program yang telah dirancang dapat mengatur sistem 
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kerja hardware sesuai dengan perancangan dan bahasa pemograman 

yang digunakan ARDUINO IDE. 

6. Pengujian 

Selama tahap pengujian alat ini, operasi ini akan dilakukan untuk 

mengetahui apakah alat yang diproduksi sudah beroperasi sesuai 

rencana. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian dengan 

menggunakan sidik jari, jika tidak memenuhi rencana semula maka 

akan kembali ke tahap desain.  

7. Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari alat yang telah dibuat, dimana 

kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan penggunaan alat 

yang diracang. 

3.1.4. Peralatan Yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori 

yang dibedakan dalam beberapa kriteria antara lain:  

Table 3.2 Peralatan Yang Digunakan 

Jenis Alat dan Bahan Alat dan Bahan 

Perangkat Keras/ Hardware 

Laptop ASUS X454L 

Arduino Uno 

Sensor Fingerprint 

Motor Servo 

LCD 16x2 

Kabel Jumper 
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Button 

Perangkat Lunak/ Software Arduino IDE 

Alat Pendukung 

Triplek  

Gergaji 

Glue Gun 

Sumpit 

Lakban / Isolasi kabel Listrik 

 

3.2. Perancangan Alat 

Saat merancang dan membuat alat atau produk yang perlu menjadi acuan 

dalam perancangan dan proses pembuatan, agar lebih sistematis dan tepat sasaran 

guna menghindari kemungkinan kesalahan, peneliti harus melengkapi dua bagian, 

yang pertama adalah desain perangkat keras, yang kedua adalah desain Software 

(perangkat lunak). 

3.2.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras komputer berperan penting terhadap kinerja sutau sistem 

komputer dalam pembuatan hingga penguji alat. dalam perancang alat ini sangat 

membutuhkan kesiapan untuk mendukung software arduino ide yang akan 

menjalakan program untuk membantu sistem dari perangkat keras alat tersebut. 

Terdapat beberapa macam perancangan dalam alat yaitu : 

1. Perancangan prototipe 

Prototipe merupakan gambaran visual yang dinamis mengenai bagaimana 

peneliti dapat berinteraksi dengan interface yang dibangun.  
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Gambar 3.2 Prototipe palang pintu otomatis 

Sumber : Data Peneliti, 2021 

2. Perancangan Elektrik 

Dalam pembuatan sampai dengan pengujian alat  menggunkan komponen 

elektronik untuk menjalankan seperti sensor Fingerprint,  Motor Servo, 

LCD (Licquid cristal display) 16 x 2 ,untuk memeberikan perintah kepada 

arduino uno yang telah terhubung dalam  suatu  kotak tersebut. 

 
Gambar 3.3 Perancangan Elektrik 

Sumber : Data Peneliti, 2021 
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3.2.2. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan Software yang meliputi proses data dari beberapa sensor dan 

alat lainnya yang dirangkai ke papan Arduino Uno, dalam proses tersebut kita 

memerlukan perangkat lunak yang terdapat pada Arduino yaitu Arduino IDE, 

Arduino IDE merupakan software untuk memprogram di arduino yang diprogram 

oleh bahasa pemograman yang library-nya berasal dari bahasa C/C++ yang 

disebut Wiring yang mempermudah proses input dan output Arduino. Berikut 

merupakan flowchart dari alat yang akan dirangkai: 

 

Gambar 3.4 Flowchart 

Sumber : Data Peneliti 2021 

Cara kerja sistem, pengguna melakukan penginput sidik jari, kemudian sensor 

memverifikasi ke mikrokontroler, apabila pengguna diterima maka motor servo 

akan membuka Palang Pintu, jika sidik jari tidak diterima maka pengguna kembali 

menginput sidik jari. 


