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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini keamanan pintu rumah masih menggunakan sistem 

penguncian manual yaitu dengan menggunakan kunci konvensional. 

Penggunaan kunci konvensional kurang praktis pada zaman sekarang 

karena sering kali pemilik rumah lupa bahkan kehilangan kunci. Dengan 

berkembangnya teknologi mikrokontroler saat ini, sistem keamanan dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat elektronik sebagai pengganti sistem 

keamanan kunci konvensional. 

Menurut berita yang dipublikasi secara online, seorang pemilik 

rumah kedapatan barang miliknya hilang. Kejadian tersebut terjadi saat 

pemilik rumah telah tidur. Pemilik rumah menyadari bahwa barang 

miliknya diambil oleh seorang pencuri secara diam-diam. Aman dari 

pencurian adalah hal yang paling penting dan paling diharapkan oleh 

setiap orang, akan tetapi menjaga keamanan dari pencurian adalah hal 

yang paling sulit dilakukan dan tidaklah mudah untuk dikerjakan karena 

keterbatasan indera manusia. 

Adanya  kelemahan sistem keamanan rumah tersebut, dibutuhkan 

alat pengaman rumah dengan mengnadalikan sensor otomatis dan kendali 

alarm atau buzzer. Mikrokontroler yang akan digunakan adalah Arduino. 

Komponen elektronika di sini akan diterapkan pada pintu rumah dan 

menggunakan sensor ultrasonik. Serta akan diterapkan sebuah alarm yang 

berfungsi sebagai notifikasi kepada pemilik rumah saat adanya orang yang 

tidak memiliki akses mencoba masuk. Selain itu juga digunakan 

komponen yang lain sebagai rangkaian pendukung. 

Untuk mengatasi masalah di atas, penulils akan membuat sistem 

keamanan rumah yaitu “Rancang Bangun Pintu Rumah Otomatis Sebagai 

Alarm Maling Berbasis Mikrokontroler”. Sehingga pemilik rumah dapat 

melakukan kegiatan di rumah dengan aman dan nyaman. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah daam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana membuat sistem elektronika pintu rumah otomatis sebagai 

alarm maling. 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem elektronika pintu rumah 

otomatis sebagai alarm maling dengan Mikrokontroler Arduino Uno. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan pada penulisan Skripsi ini adalah: 

1. Sistem ini berupa rancangan / prototype yang memakai RFID (radio 

frequency identification) dan e-KTP sebagai alat bantu masuk rumah 

dan mengidentifikasi pelaku pencurian di perumahan. 

2. Sistem ini hanya menggunakan sensor ultrasonik dan RFID sebagai 

media inputan. 

3. Menggunaakan Arduino Uno sebagai media Mikrokontroller 

4. Memakai bantuan Solenoid Door Lock untuk mengunci pintu secara 

otomatis. 

5. Menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya gerakan yang 

mencurigakan. 

6. Menggunakan LCD (Liquid Cristal Display) berukuran 16x2 untuk 

menampilkan pesan. 

7. Menggunakan Buzzer sebagai tanda alarm berbunyi.. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan membangun Sistem 

Pintu Rumah Otomatis yang berbasis Mikrokontroler Arduino UNO 

memanfaatkan RFID (Radio-Frequency Identification). 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari Pintu Rumah Otomatis ini yaitu bisa 

memberikan solusi alternatif kepada pengguna supaya lebih efisien dan lebih 

efektif dalam melakukan kegiatan sehari – hari serta dapat meningkatkan 

keamanan dalam akses keluar masuk rumah. 

 


