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ABSTRAK 

 
Penelitian ini akan membahas pembuatan alat keamanan pintu otomatis.  Pada keamanan sistem 

pintu ini yang digunakan adalah selenoid door lock dengan menggunakan keypad sebagai alat pengendali. 

Kemanan pintu menggunakan Microcontroller Arduino Uno yang digunakan untuk pengendali utama 

dimana keypad berfungi untuk alat input berupa kode sandi dan memasukkan perintah pada 

microcontroller untuk mengatur relay. Alat kemananan pintu ini berfungsi ketika ada perintah yang 

diterima berupa kode sandi melalui alat keypad, dan ketika kode sandi yang diinputkan benar maka 

microcontroller akan memasukkan perintah input high pada relay yang bertujuan untuk menyalakan 

selenoid. Hasil pengujian telah diterapkan memperlihatkan bahwa selenoid door lock ini akan bekerja 

dengan baik, dapat dibuktikan dengan software IDE Arduino yang memperilhatkan bahwa 

microcontroller dapat menerima masukkan dari keypad, adapaun delay yang diimplementasikan untuk 

mengaktifkan selenoid berjalan dengan baik, serta fungsi untuk update dan menyimpan kode sandi 

berfungsi dengan maksimal. 

 

Kata kunci : Sistem Keamanan, Mikrokontroler, Password, Arduino Uno, Selenoid Door Lock 

 

ABSTRACT 

 
This research will discuss the manufacture of automatic door security devices. In the security of this door 

system that is used is the selenoid door lock by using the keypad as a controller. The security of the door 

uses the Arduino Uno Microcontroller which is used for the main controller where the keypad functions 

for the input device in the form of a passcode and enters the command on the microcontroller to set the 

relay. This security door functions when a command is received in the form of a passcode via the keypad 

device, and when the passcode is entered correctly the microcontroller will enter a high input command 

on the relay that aims to turn on the selenoid. The test results have been implemented showing that this 

door lock selenoid will work well, it can be proven by Arduino IDE software which shows that the 

microcontroller can accept input from the keypad, while the delay is implemented to enable the selenoid 

to work properly, as well as the function to update and store the passcode function optimally. 

 

Keywords : Security system, Microcontroller, Password, Arduino Uno, selenoid door lock 

 

I. PENDAHULUAN 

Keamanan pintu merupakan hal yang 

paling utama dalam merancang kemanan 

ruangan, untuk menciptakan keamanan yang baik 

ada beberapa percobaan yang dapat dikerjakan 

satu diantaranya adalah dengan memanfaatkan 

suatu teknologi informasi untuk merancang alat 

keamanan dengan baik. Banyak sekali terjadi 

kasus-kasus pencurian di rumah-rumah atau pun 

di berbagai instansi karena banyak faktor salah 

satunya adalah pada sistem keamanan pintu yang 

tidak terproteksi dengan baik. Penggunaan 

teknologi untuk keamanan pintu sangat 

bermanfaat dalam perkembangan industri 4.0 saat 

ini, karena lebih efektif dengan teknologi 

mutakhir saat ini.  

mailto:refniabid@gmail.com
mailto:zufipratama97@gmail.com
mailto:ridhorina.1979@gmail.com
mailto:yudairawan89@gmail.com


I N F O R M A T I K A 
Jurnal Informatika, Manajemen dan Komputer, Vol. 12 No. 1, Mei 2020 

eISSN : 2580-3042 
pISSN : 1979-0694 
 

 52 

 

Microcontroller merupakan suatu chip yang 

dapat diprogram untuk suatu kegiatan 

pengendalian, dimana pada sistem perancangan 

keamanan ini menggunakan microcontroller 

ATMEGA 328P yang ada pada papan 

microcontroller Arduino UNO. 

Untuk pemrograman microcontroller tersebut, 

digunakan aplikasi pemrograman bahasa C 

menggunakan software Arduino yang lebih 

praktis dan mudah dimengerti. Oleh karena itu, 

perancangan alat pengaman pintu ruangan ini 

diharapkan akan membuat pangamanan pintu 

akan dapat terproteksi dengan baik.  

Dari uraian di atas penulis berinisiatif untuk 

merancang sebuah alat yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan keamanan ruangan di 

STMIK Hang Tuah Pekanbaru menggunakan 

password. Cara pengaplikasian alat ini adalah 

dengan memasukkan password dari keypad yang 

terhubung dari Arduino UNO maka pengunci 

akan otomatis terbuka. 

Sistem pengaman pintu yang ada pada saat ini 

hanya menggunakan kunci konvensional dan di 

anggap masih kurang efektif untuk keamanan 

karena hanya dengan menggunakan kawat saja 

orang sudah dapat membobol sistem keamanan 

pintu tersebut dan masalah lain juga terkadang 

karena kunci konvensional sering tertinggal dan 

bahkan mudah sekali hilang. Dalam kemajuan 

teknologi saat ini memunculkan inovasi-inovasi 

baru untuk menciptakan suatu alat atau sistem 

keamaan yang canggih. Perancangan sistem ini 

menggunakan kunci password yang 

disambungkan dengan keypad 4x4 dan Arduino 

UNO sebagai microcontrollernya dengan 

pengaman pintu seperti ini tentu tidak akan ada 

lagi kasus kehilangan kunci dan juga diharapkan 

dapat memaksimalkan perlindungan keamanan 

dan meminimalkan tindak kejahatan. 

Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Menciptakan sistem keamanan pintu dengan 

menggunakan konsep teknologi terkini. 

2. Mengurangi daampak yang ditimbukkan 

akibat kerugian dalam terjadinya tindakan 

kriminal. 

2.  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam tahap ini peneliti menggunakan 

metode prototype , karena metode ini adalah 

metode yang sering dipakai oleh development 

software. Adapun tujuan dari metode ini adalah 

pembuatan dari suatu pengembangan model 

menjadi sistem final. 

Berikut merupakan tahapan–tahapan pembuatan 

metode prototype 

a. Pengumpulan Kebutuhan 

 Pada proses ini penulis pengumpulan data 

untuk pembuatan alat pengukur tinggi badan 

secara otomatis dengan sensor ultrasonik 

dengan menggunakan mikrokontroler arduino 

uno berbasis android. Hal ini sangat membantu 

pengguna untuk melakukan pengukuran tinggi 

badan dan tidak membutuhkan bantuan orang 

lain untuk pengukuran tinggi badan dan 

menimalisir kesalahan pada saat pengukuran. 

b. Membangun Prototype 

Dalam tahapan ini penulis membangun 

prototype dibuat perancangan sementara yang 

berfokus pada pembuatan alat pengukur tinggi 

badan secara otomatis dengan sensor ultrasonic 

menggunakan mikrokontroler arduino uno 

berbasis android. 

c. Evaluasi Protoptype 

Pada tahapan evaluasi prototype ini akan 

membahas desain perangkat lunak yang akan 

digunakan pengguna apakah prototype yang 

dibangun sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan, maka tahapan selanjutnya akan 

dilaksanakan. 

d. Mengkodekan System 

Ditahap ini akan dilakukan pengkodean 

untuk membuat suatu alat berfungsi sesuai 

keinginan peneliti, ditahap ini akan 

menggunakan Bahasa pemrograman C++. 

e. Menguji Sistem 

Setelah tahapan coding telah selesai, maka 

akan diteruskan ke proses pengujian sistem 

setelah suatu software dan alat yang siap 

digunakan oleh pengguna, maka software dan 

alat yang telah dibuat harus melakukan 

pengujian sebelum untuk digunakan. Hal ini 

bermaksud untuk menimalisir kesalahan pada 

software dan alat. Pengujian ini akan uji dengan 

metode black box. 

f. Evaluasi Sistem 

Dalam tahapan evaluasi sistem ini pengguna 

melakukan evaluasi sistem dan alat yang telah 

dibuat sudah selesai. jika tidak, maka penulis 

akan  mengulang langkah ke tahapan 4 dan 5. 

Tetapi jika iya, maka tahapan ke 7 akan 

dilakukan. 

g. Menggunakan Sistem 

Setelah melalui semua tahapan maka pada 

tahapan penggunaan sistem yang telah diuji dan 

mulai bisa digunakan pengguna. 
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Teknik Pengumpulan Data 

a. Pengamatan langsung (observasi), yaitu 

sebuah teknik utnuk menghimpun data 

dengan cara melakukan turun ke lapangan 

secara  langsung pada Klinik Pratama 

Anugerah Medika untuk mengetahui 

bagaimana cara pengukuran tinggi badan 

pada Klinik Pratama Anugerah Medika 

tersebut. 

b. Wawancara, yaitu Teknik suatu  

pengumpulan data dengan metode 

berkomunikasi tanya jawab secara langsung 

dengan narasumber dan melakukan proses 

percakapan dengan Wysila sari, AMD.Kep 

petugas Klinik Pratama Anugerah Medika 

tujuan memperoleh data yang lebih objektif 

dan Konkrit. 

c. Studi Pustaka (Library Pustaka) 

Mempelajari buku-buku, literatur  yang ada 

berkaitan dengan penelitian yang dibahas 

untuk mendapatkan teori-teori dari 

permasalahan. Dalam hal ini, penulis 

mencari referensi kebeberapa Pustaka, yang 

salah satunya adalah Pustaka Wilayah 

Provinsi Riau. 

d. Browsing Mencari sumber data melalui 

browsing (jurnal) merupakan salah satu 

pengumpulan data yang bersumber dari 

internet.  

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

Implementasi  

Pada tahapan Implementasi merupakan 

merupakan tahapan penerapan dalam suatu 

pengembangan sistem, yang mana di tahapan ini 

peneliti meletakkan alat pengaman pintu dengan 

password menggunakan arduino uno dan 

selenoid door lock agar ready untuk fungsikan 

dan dapat dilihat sebagai upaya untuk 

menciptakan sistem yang telah desain.  

Implementasi Alat pengaman Pintu dengan 

Password Menggunakan Arduino Uno dan 

Selenoid Door Lock. 

 

 

Gambar 1. Alat pengaman Pintu dengan Sandi 

Menerapkan  Arduino Uno dan Selenoid Door 

Lock 

(Sumber: Data Olahan) 

Pegujian Sistem 

 Pengujian sistem dari Alat pengaman 

Pintu dengan Password memakai teknologi 

Arduino Uno dan Selenoid Door Lock dapat 

dikerjakan dengan beberapa langkah sebagai 

berikut: 

1. Hubungkan sumber arus listrik ke power 

jack menggunakan adaptor dan arduino 

menggunakan kabel usb. 

 
Gambar 2. Komponen Alat 

(Sumber: Data Olahan) 

 

2. Setelah itu perangkat-perangkat seperti 

LCD, arduino uno, dan rangkaian relay 

akan menyala. 

 
Gambar 3. Komponen alat yang hidup 

(Sumber: Data Olahan) 
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3. Kemudian pada LCD akan tampil pesan 

“Password Pintu” dan alat pengaman pintu 

pun sudah siap untuk digunakan. 

 
Gambar 4.  Tampilan utama LCD 

(Sumber: Data Olahan) 

 

4. Selanjutnya pada keypad kita masukkan pin 

berupa angka, sebelum memasukkan pin, 

pada keypad tersebut kita harus menekan 

huruf “B” huruf “B” disini merupakan 

tombol yang berfungsi untuk mereset sandi. 

 

5. Setelah menekan tombol reset selanjutnya 

kita masukkan pin yang salah sebagai 

contoh kita masukkan pin “12345” lalu 

setelah kita masukkan pin tekan tombol 

enter yang dimana dimana untuk tombol 

enter sudah kita set dengan huruf “A”. 

Karena kita memasukkan sandi yang salah 

maka LCD akan menampilkan pesan 

“Password Salah” dan pintu tidak terbuka. 

 
Gambar 5. Tampilan pesan password salah pada 

LCD 

(Sumber: Data Olahan) 

 

6. Lalu kita tekan lagi tombol reset “B” dan 

masukkan sandi yang benar “1234”, sandi 

ini sudah di setting dalam koding dan sudah 

tersimpan dalam memory arduino uno, lalu 

kita tekan enter “A” maka LCD akan 

menampilkan pesan “Password Benar”  dan 

pintu akan terbuka. 

 
Gambar 6. Tampilan pesan password benar pada 

LCD 

(Sumber: Data Olahan) 

Pengujian Sandi 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji 

alat pengaman pintu dengan cara menginputkan 

sandi secara benar dan menginputkan sandi yang 

salah yang dimasukkan secara acak.  

4. KESIMPULAN 

Berdasar hasil analisis, perancangan dan 

implementasi yang telah dilakukan. Maka ada 

beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Perancangan Alat Pengaman Pintu dengan 

Password Menggunakan Arduino Uno AT 

Mega 328p dan Selenoid Door Lock 

berjalan dengan baik. 

2. Alat pengaman pintu ini dapat memudahkan 

manajemen Klinik dalam mengontrol ruang 

kelas sehingga dapat meminimalisir angka 

pencurian. 
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