
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang pesat seperti sekarang ini, 

hampir semua aktifitas kehidupan manusia bergantung pada tekmologi. Dengan 

adanya teknologi baru diciptakan tidak lain untuk membantu mempermudah 

manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. 

Seperti hal pekerjaan yang sering dilakukan satpam di sebuah perumahan, 

satpam bekerja menjaga keamanan,ketertiban dan memfasilitasi akses keluar masuk 

warga perumahan, namun dalam akses keluar masuk masih sangat kurang efisien 

karena butuh waktu lumayan lama untuk membuka portal belum lagi saat di pos 

jaga tidak ada satpam akan lebih kurang efisien lagi, Selain kurang efisien satpam 

juga harus mengetahui siapa saja yang boleh masuk perumahan dan siapa saja 

penghuni perumahan tersebut. 

Sebuah perumahan yang mempunyai akses keluar masuk yang mudah dan 

efisien tetapi masih mengutamakan keamanan sangat jarang kita jumpai, Oleh 

sebab itu untuk mengatasi masalah portal yang kurang efisien harus menggunakan 

teknologi otomatis yang diaplikasikan di portal masuk perumahan. Oleh karena itu 

membutuhkan sebuah alat yang bisa mengendalikan portal secara otomatis yang 

bersifat terpadu menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali ditambah dengan 

pembaca RFID untuk membaca pengakses portal yang berupa kartu yang terpasang 

RFID serta dapat menggunakan password yang sudah di program di keypad 

number. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah daam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana membuat rancang bangun prototype portal perumahan 

otomatis. 



 

 

2. Bagaimana mengimplementasikan prototype portal perumahan otomatis 

berbasis Arduino Mega 2560. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan pada penulisan Skripsi ini adalah: 

1. Menggunakan sensor ultrasonik untuk menutup kembali portal masuk. 

2. Menggunaakan Arduino Mega sebagai media Mikrokontroller 

3. Memakai bantuan Motor servo untuk menggerakan Portal masuk 

perumahan secara otomatis. 

4. Menggunakan sensor ultrasonic untuk membuka dan menutup otomatis 

portal keluar perumahan. 

5. Menggunakan LCD 2X16 sebagai penampil semua aktivitas program. 

6. Menggunakan Buzzzer sebagai penampil indikator suara saat ada perintah 

benar atau salah dalam program. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun Portal 

Masuk Perumahan yang berbasis Arduino Mega 2560 memanfaatkan RFID (Radio-

Frequency Identification) dan Password. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari Portal Perumahan Otomatis ini yaitu dapat 

memberikan solusi alternatif kepada pengguna supaya lebih efisien dan efektif 

dalam melakukan kegiatan sehari – hari serta dapat meningkatkan keamanan dalam 

akses keluar masuk perumahan. 

 


