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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Keamanan ruangan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan dan untuk menciptakan keamanan tersebut banyak hal yang dapat 

kita lakukan salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam menjaga 

keamanan. Pengamanan dengan menggunakan kunci konvensional yang 

banyak digunakan oleh masyarakat mudah sekali dilumpuhkan oleh pelaku 

tindak kejahatan. Selain itu dengan menggunakan kunci konvensional dalam 

sistem pengamanan juga kurang terpecaya karena kunci konvensional mudah 

hilang dalam pengunaannya, sehingga sistem ini dirasa kurang praktis dan 

rentang terhadap tindakan pencurian. Lambat laun  kunci konvensional 

digantikan oleh kunci dengan sistem digital yang memanfaatkan kartu Radio 

Frequency Identification (RFID) untuk mengakses pintu. Kekurangan dari 

kunci konvensional dapat teratasi oleh kartu yang dapat diatur untuk membuka 

suatu pintu dan lebih praktis untuk disimpan oleh pengguna karena ukurannya 

yang tipis menyerupai kartu Automted Teller Machine (ATM) pada umumnya.  

  Setelah meninjau efisiensi dari penggunaan sistem digital pada 

keamanan pintu maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah “Sistem 

Keamanan Pintu Rumah Berbasis Arduino Menggunakan RFID dan 

Sensor Gerak”  yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dengan 

menggunakan RFID dan Sensor Gerak sebagai pembuka kunci pintu dan 

dilengkapi dengan sebuah sensor infrared yang berfungsi sebagai alarm apabila 

ada yang masuk keruangan secara paksa tanpa menggunakan RFID maka sensor 

gerak akan menangkap gerakan dan membunyikan alarm/buzzer. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat menggantikan sebuah 

kunci, sehingga pemilik rumah tidak perlu membawa kunci dan tidak 

perlu khawatir kunci rumah diduplikasi? 

2. Bagaimana merancang pengunci pintu yang otomatis sebagai identifikasi 

keamanan rumah, sehingga pemilik rumah merasa lebih aman saat 

meninggalkan rumah? 

3. Bagaimana cara membuat sistem keamanan pintu rumah berbasis 

Arduino UNO ? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan masalah yang terlalu luas, perancangan ini 

dibatasi pada: 

1. Alat ini dibangun menggunakan RFID dan sensor gerak 

2. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno 

3. Sensor gerak yang digunakan adalah sensor PIR (Passive InfraRed) 

4. Untuk membuka dan mengunci pintu menggunakan bantuan Relay 

1.4. Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian dan penyusunan 

Skripsi ini antara lain sebagai berikut : 

1. Dengan adanya sistem keamanan pintu rumah berbasis arduino 

diharapkan dapat membantu dan mempermudah pemilik rumah dalam 

pengamanan pintu rumah.  

2. Mengetahui cara kerja dari sistem keamanan pintu rumah dengan RFID 

dan sensor gerak berbasis Arduino uno. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari Sistem Keamanan Pintu  ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan solusi alternatif kepada pemilik rumah dalam 

mengamankan pintu rumah. 

2. Dengan adanya sistem keamanan pintu rumah berbaasis arduino pemilik 

terbantu dalam membuka dan mengunci pintu secara otomatis. 


