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      BAB I 

PENDAHULUAN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1 Latar Belakang. 

Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang otomasi sangat 

memungkinkan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Untuk 

meberi kemudahan dan kenyaman tersebut adalah melalui pengembangan sistem 

otomasi pada rumah (Home Automation), salah satunya adalah pintu gerbang rumah, 

dimana pintu gerbang merupakan aspek paling penting karena digunakan sebagai area 

masuk atau keluarnya penghuni rumah, sehingga pintu gerbang sangatlah menentukan 

keamanan dan kenyamanan sebuah rumah.  

Pada era sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kurang 

efektif dan efisien apabila membuka atau menutup pintu gerbang rumah dengan cara 

manual. Hal ini yang menginspirasi penulis untuk membuat sebuah prototype pintu 

gerbang lipat (folding gate) otomatis agar dapat membantu dalam mewujudkan sistem 

keamanan dan kenyamanan sebuah rumah. Penulis merancang prototype pintu gerbang 

lipat (folding gate) otomatis, menggunakan mikrokontroler arduino uno yang 

merupakan solusi dari permasalah tersebut. Sistem prototype  ini dikendalikan 

menggunakan smartphone android yang dikoneksikan melalui modul Bluetooth atau 

dengan menggunakan modul RFID. Sehingga pemilik rumah dapat membuka dan 

menutup pintu gerbang rumah tidak lagi secara manual, namun dapat diakses melalui 

smartphone android atau dengan RFID card.  

Maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis mencoba mebuat Tugas Akhir dengan 

judul “Prototype Pintu Gerbang Lipat (Folding gate ) Otomatis Berbasis Mikrokontroler 

Arduino Uno Melalui Bluetooth dan RFID.” 

 

1.2 Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, maka dapat 

diurutkan permasalahan yang dihadapi, antara lain: 

1. Bagaimana cara menggunakan arduino uno  sebagai pengontrol pintu gerbang 

otomatis? 

2. Bagaimana membuat aplikasi android sebagai pengontrol sistem gerbang otomatis? 

3. Bagaimana cara kerja bluetooth dan RFID pada pintu gerbang lipat otomatis? 
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1.3 Batasan Masalah. 

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini perlu adanya batasan-batasan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Rancang bangun pintu gerbang lipat otomatis menggunakan software arduino IDE 

(Integrated Development Environment). 

2. Pembuatan perangkat lunak aplikasi Android menggunakan AppInventor. 

3. Menggunakan modul bluetooth HC-05 dan  RFID RC522 sebagai pengontrol 

sistem. 

4. Pintu gerbang yang dibuat hanya simulasi menggunakan  motor DC sebagai 

penggerak. 

5. Menggunakan selenoid doorlock sebagai pengunci. 

 

1.4 Tujuan Penelitian. 

1. Dapat membuat sistem otomatis keamanan gerbang rumah menggunakan 

mikrokontroler arduino. 

2. Memanfaatkan RFID tag card dan Smartphone android dengan koneksi bluetooth 

sebagai media pengontrol. 

3. Dapat membuat aplikasi android dengan mudah dan open source menggunakan 

aplikasi App Inventor. 

4. Pengaplikasian metode-metode 1, 2 dan 3 untuk merancang gerbang lipat otomatis 

yang dalam pengaplikasiannya dapat membantu dan meringankan pekerjann 

manusia dalam membuka dan menutup pintu gerbang secara manual. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan mengenai cara membuat gerbang lipat otomatis berbasis 

mikrokontroler menggunakan aplikasi android dan modul RFID sebagi media 

pengontrol serta keamanan sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I Pendahuluan  

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang pengambilan judul tugas akhir, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Memaparkan dan menjelaskan tinjauan pustaka dan landasan teori yang menunjang 

pembahasan tugas akhir. 

 

BAB III Metode Perancangan 

Membahas tentang analisa kebutuhan dalam perancangan gerbang lipat otomatis, 

perancangan sistem secara umum, perancangan perangkat keras serta perancangan 

perangkat lunak. 

 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Membahas tentang hasil perancangan sistem dan pengujian alat 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran kepada pembaca untuk pengembangan selanjutnya 

 

Daftar Pustaka 

Berisi sumber-sumber yang diacu dalam penulisan tugas akhir ini 

 

Lampiran 

Berisi foto-foto pengujian alat, block program android, script program arduino dan 

datasheet yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.1 Tinjauan pustaka 

Berdasarkan kajian pustaka sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian 

mengenai pintu gerbang otomatis berbasis arduino dan android. Hasil dari penelitian 

tersebut telah dipublikasikan secara nasional maupun internasional, sebagai berikut: 

 

Sofian, Andi. (2016) melakukan penelitian yang berjudul “ Pengendalian Pintu 

Pagar Geser Menggunakan Aplikasi Smarphone Android dan Mikrokontroler Arduino 

Melalui Bluetooth”. Didalam penelitiannya, sistem pengendali pintu pagar geser yang 

dibuat berupa miniatur sebuah pintu yang dapat bergeser secara otomatis yang dikontrol 

menggunakan program mikrokontroler arduino dengan memanfaatkan teknologi 

bluetooth pada smartphone yang dihubungkan dengan modul bluetooth pada Arduino, 

sebagai input membuka dan menutup pintu pagar secara otomatis. Pada penelitian 

tersebut metode yang digunakan untuk membuat pintu pagar bergeser adalah 

menggunakan aplikasi android yang dibuat melalui software AppInventor yang 

kemudian aplikasi ini berguna sebagai remote kontrol untuk mengirimkan perintah 

kepada sistem pengendali pintu pagar. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah 

smartphone berbasis android dapat mengendalikan pintu pagar melalui interface pada 

layar smartphone dengan jarak koneksi bluetooth yang tegak lurus dengan benda adalah 

<15 meter, dan <11 meter untuk jarak koneksi bluetooth yang terhalang oleh ruangan/ 

tembok.  

 

Silvia, Ai Fitri. (2014) melakukan penelitian yang berjudul “ Rancang Bangun 

Akses Kontrol Pintu Gerbang Berbasis Arduino dan Android” dalam penelitiannya alat 

kontrol pintu gerbang berbasis Arduino Uno dan Android tersebut dibuat untuk 

keamanan rumah yaitu pintu gerbang secara elektronik tanpa harus menggunakan kunci 

konvensional. Pada penelitian tersebut menggunakan metode eksperimen (uji coba), 

eksperimen dilakuka pada perancancangan block-block rangkaian dan perancangan 

software, dimana block rangkaian terdiri dari sensor getar piezoelectric yang berfungsi 

sebagai pendeteksi ketika pintu dibuka secara paksa, Mikrokontroler arduino uno yang 

berfungsi sebagai pusat pengolahan data atau dapat dikatakan sebagai CPU (Central 
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Procesing Unit) yang berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan smartphone 

android dengan mikrokontroler arduino uno. Smartphone android yang digunakan untuk 

mengirimkan perintah pada mikrokontroler arduino uno dengan memanfaatkan 

bluetooth yang ada pada smartphone. Metode yang kedua yaitu perancangan perangkat 

lunak (software) yang dirancang ada 2 bagian, yaitu pada android dan board arduino. 

Pada android, menggunakan android SDK (Software Development Kit) dan Eclipse IDE 

(Integrated Development Environment) dengan plugin ADT (Android Development 

Tool) serta bahasa pemrograman java. Sedangkan pada arduino menggunakan arduino 

IDE(Integrated Development Environment)  dengan bahasa pemrograman C. Hasil yang 

didapat dari penelitian tersebuat adalah smartphone android yang dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman java, dapat memberikan perintah pada pengontrol pintu gerbang. 

Respon sistem terhadap perintah yang diberikan untuk membuka pintu gerbang adalah 1 

detik yang mencakup jarak hingga 11 meter. 

 

Sudarto, Fery. (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Kontrol Rolling 

Door Menggunakan Smartphone Berbasis Android OS Pada PT.INDONESIA 

STANLEY ELECTRIC”. Didalam penelitiannya, sistem kontrol menggunakan 

smartphone android sebagaia pengontrol sebuah alat dari jarak yang cukup jauh tanpa 

harus berinteraksi langsung dengan rolling door itu sendiri, adapun metode penelitian 

yang digunakan pada pembuatan prototype atau miniatur rolling door otomatis dengan 

membuat perangkat hardware dan software. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah sistem kontrol rolling door yang dapat dikendalikan secara otomatis 

dengan cara membuat rangkaian sistem ATMega 8 yang diprogram menggunakan 

bahasa basic compiler (BASKOM) yang memanfaatkan aplikasi smart rolling door 

pada smartphone android yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Basic 

4Android sebagai inputan data/ perintah. 

  

Bertujuan untuk membandingkan dan mengembangkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Prototype Pintu 

Gerbang Lipat (Folding gate) Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno melalui 

Bluetooth dan RFID.” Pada penelitian tersebut dibuat prototype pintu gerbang lipat 

otomatis, metode yang dilakukan adalah membuat aplikasi android melalui software 

AppInventor yang kemudian aplikasi ini berguna sebagai remote kontrol untuk 
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mengirimkan perintah kepada sistem pengendali pintu pagar. Agar pintu pagar dapat 

dikontrol, penulis membuat tombol kontrol pada aplikasi android untuk membuka 

gerbang dan menutup gerbang. Selain menggunakan smartphone, alternatif lain untuk 

membuka atau menutup gerbang adalah menggunakan RFID tag card yang hanya 

dimiliki oleh penghuni rumah saja. Sistem keamanan untuk mengunci gerbang 

digunakan pengunci otomatis selenoid doorlock yang juga dikontrol menggunakan 

mikrokontroler arduino uno yang dapat diakses dengan smartphone android atau RFID 

tag card. 

 

2.2 Dasar teori 

2.2.1 Pengertian arduino uno 

 

 

Gambar 2.1 Arduino uno. 

 (Sumber: Djuandi, F., 2011) 

 

 Arduino uno adalah salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya adalah 

papan elektronik yang mengandung mikrokontroler ATmega328 (sebuah keping yang 

secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer). Piranti ini dapat dimanfaatkan 

untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang sederhana hingga yang kompleks. 

Pengendalian led hingga pengontrol robot dapat diimplementasikan dengan 

menggunakan papan yang berukuran relatif kecil ini. Bahkan, dengan penambahan 

komponen tertentu, piranti ini bisa dipakai untuk pemantauan jarak jauh melalui 

internet, misalnya pemantauan kondisi pasien dirumah sakit dan pengendalian alat-alat 

di rumah. 
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2.2.1.1 Spesifikasi 

Pada tabel 2.1 berikut merupkan spesifikasi dari arduino uno. 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi arduino uno.(Sumber: Datasheet arduino uno) 

Spesifikasi Keterangan 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5 V 

Input Voltage 

(recommended) 
7 – 12 V 

Input Voltage (limits) 6 – 20 V 

Digital I/O Pin 14 (6 pin sebagai output PWM) 

Analog Input Pins 6 (A0 – A5) 

DC Current per I/O Pin40 mA 

DC Current for 3.3V Pin50 mA 

Flash Memory 
32 Kb (ATmega328) 0.5Kb digunakan oleh 

bootloader 

SRAM 2 Kb (ATmega328) 

EEPROM 1 Kb (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Serial Pin Rx (D0) dan Tx (D1) 

 

2.2.1.2  Sumber tegangan  

Arduino uno dapat diaktifkan melali koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Sumber listrik diplih secara otomatis. Eksternal ( non- USB) daya dapat 

datang baik dari AC-DC adapor atau baterai. Adaptor ini dapat diubungkan dengan cara 

menghubugkannya plug pusat-positif 2.1 mm ke dalam board colokan istrik. Lead dari 

baterai dapat dimasukan ke dalam header pin Gnd dan Vn dari konektor Power. 

Board data beroperasi pada pasokan daya dari 6-20 volt. Jika diberikan dengan 

kurang dari 7 volt, bagaimanapun pin 5V dapat menyuplai kurang dari 5 volt dan board 

mungkin tidak stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas 

dan merusak board. Rentang yang dianjurkan adalah 7-12 volt. 

 

Penjelasan Pin power pada arduino uno adalah sebagai berikut: 

a. VIN 

Tegangan input ke board arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal. Pin 

ini dapat digunakan  jika diinginkan masukan dari power jack. 
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b. 5V 

Keluaran dari pin ini sebesar 5V dari regulator pada board. Board dapat disuplai 

dengan daya, baik dari daya power jack (7 - 12V), konektor USB (5V), atau pin 

VIN pada board (7-12V). 

c. 3.3V 

Menyuplai 3,3V yang dihasilkan oleh regulator pada board. Menarik arus 

maksimum 50 mA. 

d. GND 

Berfungsi sebagai jalur ground pada arduino. 

e. IOREF 

Pin ini menyediakan tegangan referensi dimana mikrokontroler dapat beroperasi. 

Shield yang dikonfigurasi dengan benar dapat membaca IOREF tegangan pin dan 

memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan translator tegangan pada output 

agar dapat bekerja dengan tegangan 5V atau 3.3V. 

 

2.2.1.3  Pin 

Arduino uno R3 menggunakan mikrokontroler  yang dikontrol secara penuh 

oleh mikroprosesor ATmega328P. Mikroprosesor yang digunakan tersebut sudah 

dilengkapi dengan konverter sinyal analog ke digital (ADC) sehingga tidak diperlukan 

penambahan ADC eksternal. Pada Gambar 2.2 dibawah ini merupakan penjelasan 

melalui gambar mengenai konfigurasi pin-pin yang merupakan bagian dari 

mikrokontoller ATMega328 yang digunakan didalam modul board arduino, sebagai 

berikut ini: 

 

 

Gambar 2.2 Konfigurasi pin pada arduino uno r3 

(Sumber: Siswoyo, B., 2013 ) 
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Konfigurasi pin ATmega328 dengan kemasan 28 pin DIP (Dual Inline Package) 

dapat dilihat pada gambar di atas. Dari gambar di atas dapat dijelaskan fungsi dari 

masing-masing pin ATmega328 sebagai berikut : 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya 

2. GND merupakan pin Ground 

3. VCC merupakan pin tegangan catu untuk A/D converter 

4. AREF merupakan pin tegangan referensi analog untuk ADC 

5. Port B (PortB7 -PortB0) merupakan pin input/output dua arah dan pin fungsi 

khusus. 

 

2.2.1.4  Memori  

ATmega328P yang digunakan pada arduino memiliki kapasitas 32 Kb dengan  (0,5 

Kb digunakan untuk bootloader). Selain itu juga memiliki 2 Kb dari SRAM dan 1 Kb 

EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan EEPROM  library). 

 

2.2.1.4.1  Input/ Output  

Pin - pin digital pada arduino uno berjumlah 14 pin yang beroperasi pada tegangan 

5V, dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi pin Mode(), digital 

Write(), dan digital Read(). Setiap pin dapat menghasilkan atau menerima arus 

maksimum 40mA dan memiliki resistor pull-up internal yang (secara default terputus) 

sebesar 20 - 50 k. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus, yaitu: 

a. Serial : 0 (RX) dan 1 (TX) 

Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pin 

ini terhubung ke pin yang sesuai pada ATmega USB ke TTL Serial Chip. 

b. Interupsi eksternal : 2 dan 3 

Pin inidapat dikonfigurasi untuk men-trigger interrupt pada nilai yang rendah, 

tepi naik atau jatuh, atau perubahan nilai.  

c. PWM : 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 

Menyediakan PWM output8-bit dengan fungsi analog Write(). 

d. SPI : 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) 

Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library. 
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e. LED : 13  

Terdaat built-in LED yang terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai high, 

LED menyala, saat pin bernilai low, LED mati.  

 

Arduino uno memiliki 6 input analog, berlabel A0 sampai A5, yang masing-

masing menyediakan 10 bit resolusi (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default 

diukur dari ground sampai 5V, namun batas atas jangkauan dapat diubah dengan 

menggunakan pin AREF dan fungsi analog Reference(). Selain itu, beberapa pin 

memiliki fungsi khusus, yaitu: 

a. TWI Pin A4 atau SDA dan pin A5 atau SCL 

Mendukung komunikasi TWI menggunakan Wire library. 

b. AREF 

Tegangan referensi untuk input analog. Digunakan dengan fungsi analog 

Reference (). 

c. Reset 

Digunakan untuk me-reset program yang tertanam atau terdapat pada 

mikrokontroler. 

 

2.2.1.5  Komunikasi 

Arduino uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, 

arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan komunikasi (5V), 

yang tersedia di pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Software arduino termasuk monitor seri 

yang memungkinkan data tekstual sederhana yang akan dikirim ke dan dari board 

arduino. Led RX dan TX pada board akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui 

chip USB-to-serial dan koneksi USB ke komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial 

pada pin 0 dan 1). Software Serial library memungkinkan untuk komunikasi serial pada 

setiap pin digital uno. Untuk komunikasi SPI, digunakan SPI library. 

 

2.2.2  Android 

Android adalah sistem operasi berbasis linux yang dipergunakan sebagai pengelola 

sumber daya perangkat keras, baik untuk ponsel, smartphone dan juga PC tablet. 

Secara umum android adalah platform yang terbuka (Open Source)  bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh berbagai 
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piranti bergerak. Telepon pertama yang memakai sistem operasi android adalah HTC 

Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. 

Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 

jenis telepon seluler yang menggunakan android. Semenjak kehadirannya pada 9 Maret 

2009, android telah hadir dengan versi 1.1, yaitu sistem operasi yang sudah dilengkapi 

dengan pembaruan estetis pada apalikasinya, seperti jam alrm, voice search, pengiriman 

pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan email. Hingga tahun 2016, android telah 

berkembang dengan pesat. Dalam kurun 7 tahun. perkembangan android dari tahun 

2009 – 2016 sebagai berikut: 

a. Android versi 1.1 2009 

b. Android versi 1.5 (Cupcake) 2009 

c. Android versi 1.6 (Donut) 2009 

d. Android versi 2.0/2.1 (Eclair) 2009 

e. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 2010 

f. Android versi 2.3 (Gingerbread) 2010 

g. Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb) 2011 

h. Android versi 4.0 (ICS :Ice Cream Sandwitch) 2011 

i. Android versi 4.1 (Jelly Bean) 2012 

j. Android versi 4.4 (KitKat) 2013 

k. Android versi 5.0 (Lollipop) 2014 

l. Android versi 5.0 (Lollipop) 2014 

m. Android versi 6.0 (Marshmallow) 2015 

n. Android versi 7.0 (Nougat) 2016 

 

Fitur yang tersedia di Android adalah : 

a. Kerangka aplikasi memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen 

yang tersedia. 

b. Dalvik mesin virtual yang dioptimalkan untuk perangkat mobile 

c. Grafik pada 2D dan 3D berdasarkan pustaka open GL. 

d. SQLite untuk penyimpanan data. 

e. Mendukung berbagai media seperti audio, video, dan berbagai format gambar 

(MPEG4, H.264, MP3, AMR, JPG, PNG, GIF).  
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2.2.2.1  Pengertian Smartphone  

Smartphone adalah telepon selular dengan mikroprosesor, memori, layar dan 

modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan 

fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan  gadget yang mewah, di mana 

terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video, game, akses email, tv digital, search 

engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet dan bahkan terdapat  

telepon yang juga berfungsi sebagai kartu kredit. (Williams & Sawyer, 2011). 

Telepon cerdas (smartphone) adalah telepon genggam yang mempunyai 

kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. 

Belum ada standar pabrik yang menentukan arti telepon cerdas. Bagi beberapa orang, 

telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak 

sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang 

aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon cerdas hanyalah merupakan sebuah telepon yang 

menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan 

membaca buku elektronik (e-book) atau terdapat papan ketik (baik berbentuk keyboard 

yang menyatu dengan smartphone maupun dihubung keluar berbentuk autopad) dan 

penyambung VGA.  

 

2.2.2.2  App inventor 

AppInventor adalah sebuah aplikasi builder yang digunakan untuk membuat 

aplikasi yang berjalan di sistem operasi android yang disediakan oleh googlelabs. Untuk 

dapat menggunakan AppInventor pengguna harus mempunyai account google terlebih 

dahulu untuk dapat masuk ke home AppInventor. AppInventor ini sedikit berbeda 

dengan app builder lain karena menggunakan teknik visual block programing, 

berbentuk seperti susunan puzzle-puzzle yang memiliki logika tertentu.  

Pada lingkungan kerja AppInventor ini terdapat beberapa komponen yang terdiri dari : 

 

1. Komponen desainer, Komponen desainer berjalan pada browser yang 

digunakan untuk memilih komponen yang dibutuhkan dan mengatur property 

nya. Pada komponen desainer tersebut terdapat 5 bagian, yaitu palette, viewer, 

component, media dan properties. Designer digunakan untuk membuat interface 

atau tampjlan program pada perangkat smartphone android, berikut adalah 

tampilan block designer. 
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Gambar 2.3 Tampilan MIT AppInventor designer 

(Sumber: http://appinventor.mit.edu/) 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan MIT AppInventor blocks 

(Sumber: http://appinventor.mit.edu/) 

 

a. Palette, merupakan list komponen yang bisa digunakan. 

 

 

Gambar 2.5 Palette (Sumber: http://appinventor.mit.edu/) 

http://appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/


 
 

14 
 

b. Viewer, digunakan untuk menempatkan komponen dan mengaturnya sesuai 

tampilan yang  diinginkan. 

 

 

Gambar 2.6 Viewer (Sumber: http://appinventor.mit.edu/) 

 

c. Component, merupakan tempat list komponen yang dipakai pada project yang 

akan dibuat. 

 

Gambar 2.7 Component (Sumber: http://appinventor.mit.edu/) 

 

d. Media, digunakan untuk mengambil media atau gambar untuk project yang akan 

dibuat. 

e. Properties, mengatur properties komponen yang digunakan, seperti width, 

height, name, dll. 

http://appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/
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Gambar 2.8 Properties (Sumber: http://appinventor.mit.edu/) 

 

2. Block Editor, block Editor berjalan di luar browser dan digunakan untuk 

membuat dan mengatur behaviour dari komponen-komponen yang dipilih dari 

komponen desainer. 

3. Emulator, Emulator digunakan untuk menjalankan dan mencoba project yang 

telah dibuat. Sehingga yang belum mempunyai android pun tetep bisa belajar, 

karena App Inventor menyediakan emulator. 

 

 

Gambar 2.9 Emulator  

(Sumber: http://appinventor.mit.edu/) 

http://appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/
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2.2.3  Bluetooth HC-05 

 

 

Gambar 2.10 Modul bluetooth HC-05 

(Sumber: Supriyanto, 2013) 

 

HC-05 adalah sebuah modul Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) yang mudah 

digunakan untuk komunikasi serial nirkabel (wireless) yang mengkonversi port serial ke 

bluetooth. HC-05 menggunakan modulasi bluetooth Ver.2.0 + EDR (Enchanced Data 

Rate) 3 Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz. 

Modul ini dapat digunakan sebagai slave maupun master. HC-05 memiliki 2 mode 

konfigurasi, yaitu AT mode dan Communication mode. AT mode berfungsi untuk 

melakukan pengaturan konfigurasi dari HC-05. Sedangkan Communication mode 

berfungsi untuk melakukan komunikasi bluetooth  dengan piranti lain. 

 

2.2.3.1  Spesifikasi bluetooth HC-05 

 

 

Gambar 2.11 Konfigurasi pin HC-05  

(Sumber: http://www.boarduino.web.id/2016/01/) 

http://www.boarduino.web.id/2016/01/
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Berikut adalah spesifiksi modul Bluetooth HC-05 : 

a. Memenuhi spesifikasi Bluetooth v2.0 + EDR 

b. Frekuensi kerja pada pita frekuensi ISM 2.4 GHz 

c. Modulasi  GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) 

d. Daya emisi ≤ 4 dBm 

e. Sensitivitas  ≤ - 84 dBm pada 0.1 % BER 

f. Kecepatan pada moda asinkron maksimum 2.1 Mbps (Max) / 160 kbps 

g. Kecepatan pada moda sinkron 1Mbps 

h. Fitur keamanan dengan otentifikasi dan enkripsi data 

i. Catu daya 3,3 Volt DC dengan konsumsi arus 50 mA 

j. Rentang suhu operasional dari -20°C hingga + 75°C 

k. Ukuran modul 15,2 x 35,7 x 5,6 mm 

 

 
Gambar 2.12 bluetooth-to-serial-modul HC-05 

(Sumber: http://www.boarduino.web.id/2016/01/) 

 

2.2.4  Motor DC 

 

 

Gambar 2.13 Motor DC 

(Sumber: http://www.molon.com/standard_dc_motors.) 

http://www.boarduino.web.id/2016/01/
http://www.molon.com/standard_dc_motors
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Motor dc adalah motor yang menggunakan sumber tegangan dc dan digunakan 

untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanis. Kompnen ini bekerja dengan 

prinsip elektromagnet. Ketika sumber tegangan diberikan, medan magnet di bagian 

yang diam atau disebut stator akan terbentuk. Medan magnet ini membuat rotor atau 

bagian yang bergerak berputar dan tentu saja dapat dimanfaatkan untuk memutar benda 

lain, misalnya roda. Kecepatan putaran motor dc ditentukan oleh besar tegangan. 

Semakin tinggi tegangannya, semakin cepat putarannya. Namun, tentu saja tegangan 

yang diberikan ke motor dc ada batasannya. Tegangan yang terlampau tinggi, yang 

melampaui batas maksimumnya, dapat membuat motor terbakar.  

Ketika pasokan tegangan ke motor dc dihentikan, medan magnetik berangsur-angsur 

menghilang, sekaligus menghasilkan tegangan balik. Tegangan balik inilah yang perlu 

ditangani agar tidak merusak arduino uno. Caranya adalah dengan memasang diode. Hal 

ini didasarkan sifat diode yang dapat mengalirkan arus arus listrik hanya dalam satu 

arah. Dengan adanya diode, tegangan balik dapat diblokir. 

Sumber tegangan yang digunakan untuk motor dc perlu diambil dari sumber 

eksternal, misalnya berupa baterai atau regulator, bukan dari arduino uno. Hal ini 

disebabkan karena arduino uno tidak dirancang untuk memasok tegangan ke motor dc. 

  

2.2.5  Driver Motor DC Menggunakan IC L298N  

 

 

Gambar 2.14 Driver motor dc L298N  

(Sumber: http://fritzing.org/projects/working-with-l298n-dc-motor-driver) 

 

http://fritzing.org/projects/working-with-l298n-dc-motor-driver
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IC L298N adalah driver motor dc H-Bridge dengan 2  unit driver didaam 1 chip 

IC yang dapat digunakan utuk mengendalikan motor dc dengan arus maksimum 4 

Ampere, IC ini digunakan untuk mengendalikan 2 motor sekaligus secara independen. 

Utuk konfigurasi pin dari IC L298N dapat dilihat pada gambar 2.14 diatas. 

 

2.2.5.1  Spesifikasi driver motor DC menggunakan IC L298N 

Spesifikasi driver motor DC menggunakan IC L298N adalah: 

a. Operating supply voltage up to 46 volt 

b. Total DC current up to 2 Ampere 

c. A lov saturation voltage overtemperatur protection 

d. Logical “0” Input Voltage up to 1.5 Volt (High Noise Immunity). 

 

2.2.6  Relay  

Relay adalah suatu peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk 

menggerakan sejumlah kontaktor (saklar) yang tersusun. Kontaktor akan tertutup (On) 

atau terbuka (Off) karena efek induksi magnet yang dihasilkan kumparan (induktor) 

ketika dialiri arus listrik. Berbeda dengan saklar dimana pergerakan kontaktor (On/Off) 

dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. Relay yang digunakan dalam pembuatan 

tugas akhir ini menggunakan jenis elektromagnetik, yang bekerja dengan menginduksi 

koil guna menarik kontak pada kaki relay. Tampilan fisik relay dapat dilihat pada 

Gambar 2.15, dan simbol relay dapat dilihat pada Gambar 2.16 

 

 

Gambar 2.15 Tampilan fisik relay 

(http://www.mycomkits.com/reference/Songle_SRD(T73)_Relay.pdf) 

http://www.mycomkits.com/reference/Songle_SRD(T73)_Relay.pdf)
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Jenis-jenis relay berdasarkan cara kerjanya : 

a. Normaly Close : Kondisi awal kontaktor tertutup (On) dan akan terbuka (Off) jika 

relay diaktifkan dengan cara memberi arus yang sesuai pada kumparan (coil) relay. 

Istilah lain kondisi ini adalah Normaly Close (NC).  

b. Normaly Open : Kondisi awal kontaktor terbuka (Off) dan akan tertutup jika relay 

diaktifkan dengan cara memberi arus yang sesuai pada kumparan (coil) relay. Istilah 

lain kondisi ini adalah Normaly Open (NO).  

c. Change-Over (CO) atau Double-Throw (DT) : Relay jenis ini memiliki dua pasang 

terminal dengan dua kondisi yaitu Normaly Open (NO) dan Normaly Close (NC). 

 

Gambar 2.16 Symbol relay (http//en.wikipedia.org/wiki/Relay) 

 

1. SPST (Single Pole Single Throw) : Relay ini memiliki empat terminal. Dua terminal 

kumparan (coil) dan dua terminal saklar (A dan B) yang dapat terhubung dan 

terputus.   

2. SPDT (Single Pole Double Pole) : Relay ini memiliki lima terminal. Dua terminal 

kumparan (coil) dan tiga terminal saklar (A,B, dan C) yang dapat terhubung dan 

terputus dengan satu terminal pusat. Jika suatu saat terminal A terputus dengan 

terminal pusat (C) maka terminal lain (B) terhubung dengan terminal C, demikian 

juga sebaliknya.  

3. DPST (Double Pole Single Throw) : Relay ini mempunyai enam terminal. Dua 

terminal kumparan (coil), dan empat terminal merupakan dua pasang saklar yang 

dapat terhubung dan terputus (A1 dan B1 - A2 dan B2).  

4. DPDT (Double pole Double Throw) : Relay ini mempunyai delapan terminal. Dua 

terminal kumparan (coil), enam terminal merupakan dua set saklar yang dapat 

terputus dan terhubung (A1,B1,C1 dan A2, B2, C2). 
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2.2.7  RFID  

Pengertian RFID secara umum adalah sebuah teknologi terbaru untuk 

mengidentifikasi atau mendeteksi sebuah objek (benda/orang) dengan menggunakan 

gelombang radio, yang terdiri dari satu atau lebih alat pembaca/ transponder 

interogator dan RF transfer data yang dicapai dengan cara yang sesuai dimodulasi 

induktif atau memancarkan pembawa elektro-magnetik. Selain itu dapat digunakan 

sebagai pembawa data, dengan informasi yang ditulis dan diperbaharui untuk tag pada 

saat digunakan. Sistem RFID membawa data transponder yang sesuai, umumnya 

dikenal sebagai tag, dan mengambil data, dengan mesin yang bisa membacakan arti, 

pada waktu dan tempat yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu. RFID 

(Radio Frequency Identification) diciptakan pada tahun 1969, dipatenkan pada 1973, 

pertama kali digunakan dalam lingkungan industri di tahun 1980-an, dan standart yang 

disajikan pada tahun 2001 dan dikembangkan sebagai pengganti atau penerus dari 

barcode. Penggunaan RFID di perpustakaan yang mana menggantikan sistem barcode 

telah ada sejak 1990-an. Dengan menggunakan RFID memungkinkan pengamanan, dan 

penemuan kembali bahan pustaka di perpustakaan dengan mudah. (Ahson, Syed: 2008) 

RFID mengunakan  frekuensi radio untuk membaca sebuah informasi (serial 

number) dari sebuah perangkat kecil yang disebut tag (Transmitter Responder). Tag 

RFID ini akan dibaca oleh RFID reader melalui frekuensi radio yang dipancarkan oleh 

reader tersebut. Ketika tag ini melalui medan yang dihasilkan oleh RFID reader, tag 

akan mentransmisikan informasi yang ada pada tag tersebut kepada reader, sehingga 

proses identifikasi objek dapat dilakukan. Data yang ditransmisikan oleh tag dapat 

menyediakan informasi identifikasi atau informasi khusus lainnya. 

 

a. Tag RFID 

Tag RFID terdiri dari sebuah microchip yang mempunyai sebuah antena. Tag 

tersebut dapat menyimpan sebuah data unik (serial number) yang dapat digunakan 

sebagai informasi dalam proses identifikasi suatu objek. 

Tag RFID umumnya memiliki memori sehingga tag ini mempunyai kemampuan 

untuk menyimpan data. Memori tersebut terbagi atas sel-sel, dimana beberapa sel 

dapat menyimpan Read-only , misalnya serial number yang unik yang disimpan 

pada tag tersebut pada saat produksi, sementara sel lainnya mungkin juga dapat 

dibaca dan ditulis read-write secara berulang. 
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Gambar 2.17 RFID Tag (http//digilib.mercubuana.ac.id) 

 

Berdasarkan power suplay RFID Tag dibagi menjadi 2 yaitu : 

 Tag aktif, yaitu tag yang power suplaynya diperoleh dari baterai, sehingga akan 

mengurangi daya yang diperlukan oleh pembaca RFID dan tag dapat mengirim 

informasi dalam jarak yang lebuh jauh. Kelemahan dari tag ini adalah harganya 

yang mahal dan ukurannya yang lebih besar karena lebih kompleks. 

 Tag Pasif, yaitu tag yang power suplaynya diperoleh dari medan yang dihasilka oleh 

pembaca RFID. Rangkaiannya lebih sederhana, harganya jauh lebih murah, 

ukurannya lebih kecil dan lebih ringan. Kelemahannya adalah tag hanya dapat 

mengirim informasi dalam jarak dekat dan pembaca RFID harus menyediakan daya 

tambahan untuk tag RFID.  

 

b. RFID Reader 

Untuk berfungsinya sistem RFID diperlukan sebuah reader atau alat scanning-device 

yang dapat membaca tag dengan benar dan mengkomunikasikan hasilnya ke suatu 

basis data .gambar 2.18 ini memperlihatkan salah satu contoh RFID reader. 

 

Gambar 2.18 RFID Reader RC522 (https://www.smart-prototyping.com). 

RFID Reader merupakan penghubung antara program aplikasi yang adapada komputer 

dengan antena yang akan meradiasikan gelombang radio ke tag RFID. Gelombang radio 

https://www.smart-prototyping.com/
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yang diemisikan oleh antena pada RFID reader akan berpropagasi pada ruangan 

disekitarnya. Akibatnya data dapat berpindah secara wireless dari tag ke RFID reader. 

 

Gambar 2.19 berikut ini memperlihatkan RFID reader dan RFID tag (RFID-RC522 

Reader/Writer, module S50 Standard Blank Card, S50 Key Ring Shaped Car). 

 

Gambar 2.19 RFID RC522 (https://www.smart-prototyping.com) 

 

2.2.7.1  Sistem Kerja RFID 

Pengindentifikasian dilakukan dengan menggunakan perangkat  reader dan sebuah 

tag. Pertukaran data terjadi antara reader dengan tag dengan menggunaka gelombang 

radio dan tidak membutuhkan line of sight atau tanpa harus secara fisik terlihat. Ketika 

suatu tag melewati suatu zone elektromagnetis, maka tag akan mendeteksi sinyal 

aktivasi yang dipancarkan oleh reader. Perangkat reader akan mengirimkan sinyal 

kepada tag untuk mengidentifikasi kode yang terkandung di dalam tag tersebut. 

Kemudian reader akan memproses sinyal yang dipancarkan oleh tag dan men-decode 

data yang ada pada tag untuk kemudian dkirimkan ke komputer. 

Metode pengiriman data dari tag RFID ke RFID reader dalam penggunaan tag pasif 

terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

 Inductive Coupling , metode pengiriman ini menggunakan prinsip induksi 

elektromagnetik dimana gulungan tembaga pada RFID reader membangkitkan 

membangkitkan medan elektromagnetik , kemudian gulungan yang ada di tag 

terinduksi oleh medan ini. Hasil induksi inilah yang menjadi sumber tenaga bagi 

RFID tag untuk mengirimkan kembali sinyal yang berisi data ke RFID reader. 

Prinsip inductive coupling ini digunakan pada tag RFID denagn frekuensi rendah 

(LF) dan frekuensi tinggi (HF). 

https://www.smart-prototyping.com/
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 Propagation Coupling, Pada sistem ini energy yang digunakan berasal dari energi 

elektromagnetik  (gelombang radio) yang dipancarkan oleh reader. Tag kemudian 

akan mengumpulkan energi elektromagnetik tersebut untuk digunakan sebagai 

sumber daya untuk mengirimkan data ke reader. Mekanisme ini disebut dengan 

backscatter. Untuk tag yang tidak memiliki baterai (tag pasif), maka untuk sumber 

power suplaynya memanfaatkan medan magnet yang dihasilkan dari reader dan 

memodulasi medan magnet, yang kemudian digunakan kembali untuk mengirimkan 

data yang ada dalam tag RFID. Data yang diterima reader kemudian diteruskan ke 

database pada komputer. 

 

2.2.7.2  Frekuensi Kerja  RFID 

Faktor penting yang harus diperhatikan dalam RFID adalah frekuensi kerja dari 

sistem RFID. Pemilihan frekuensi radio merupakan kunci karakteristik operasi sistem 

RFID.  Ini adalah frekuensi yang digunakan untuk komunikasi wireless antara tag 

dengan RFID reader. 

Berikut adalah empat frekuensi utama yang digunakan oleh sistem RFID: 

a. Band  LF (Low Frequency) 

Berkisaran anrtara 125 KHz hingga 134 KHz Band ini paling sesuai  untuk 

penggunaan jarak pendek (short-range) 

b. Band HF (High Frequency) 

Frekuensi ini beroperasi pada 13,56 MHz dan memungkinkan akurasi yang lebih 

baik dalam jarak 3 kaki dan karena itu dapat mereduksi resiko kesalahan pembacaan 

tag. Sebagai konsekuensinya, band ini lebih cocok untuk pembacaan tingkat item 

(item- level- reading). Tag pasif dengan frekuensi 13,56 MHz dapat dibaca dengan 

laju 10 sampai 100 tag perdetik pada jarak 3 kaki atau kurang.     

c. Band UHF (Ultra High Frequency) 

Tag dengan band UHF beroperasi disekitar 900 MHz dan dapat dibaca dari jarak 

yang lebih jauh dari tag HF. Berkisar dari 3 sampai 15 kaki.  

d. Gelombang Mikro 

Tag yang beroperasi pada frekuensi gelombang mikro, biasanya pada frekuensi 2,4 

GHz sampai 5,8 GHz. Pada band ini mengalami lebih banyak pantulan gelombang 

radio dari objek-objek didekatnya yang dapat mengganggu kemampuan reader 
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untuk berkomunikasi dengan tag. Untuk frekuensi yang rendah umumnya digunakan 

tag pasif dan untuk frekuensi yang tinggi digunakan tag aktif.  

 

2.2.8  Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah 

getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir 

sama dengan loudspeaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang 

pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi 

elektromagnet, kumparan tersebut akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung 

dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma 

maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik 

sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa 

digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan 

pada sebuah alat (alarm). 

 

 

 

Gambar 2.20 Buzzer  (https://www.instructables.com/) 
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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1 Metode Perancangan. 

Perancangan ini berfokus pada pembuatan gerbang lipat (folding gate) otomatis 

dengan merancang  mekanik yaitu dengan melakukan  pengaturan putaran motor DC 

dimana diperlukan pengaturan arah putar motor DC kekiri maupun kekanan untuk 

membuka dan menutup gerbang, driver motor yang digunakan adalah IC L298N yang 

dapat mengatur arah putar motor. Gerbang yang akan di desain otomatis membutuhkan 

alat pengontrol untuk membuka dan menutup agar dapat berfungsi dengan baik. Oleh 

karena itu selain perancangan perangkat keras dilakukan juga metode perancangan 

perangat lunak yaitu pembuatan aplikasi android yang akan dibuat menggunakan 

aplikasi builder AppInventor. 

 

3.2 Analisa Kebutuhan. 

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat Keras (Hardware) yang digunakan dalam perancangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Arduino uno r3 

2. Motor dc 

3. Smartphone android 

4. Modul bluetooth HC-05 

5. Driver motor shield IC L298N 

6. Modul relay 

7. Solenoid doorlock 

8. Power suplay 

 

3.2.2 Perangkat Lunak (Software) 

Software (Perangkat lunak) yang digunakan dalam perancangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. IDE Arduino  

2. AppInventor 
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3.3 Perancangan Sistem. 

3.3.1 Perancangan sistem secara umum 

Secara umum, prinsip dari perancangan sistem dapat dilihat pada gambar 3.1 

berikut: 

 

Smartphone Android RFID Tag

Bluetooth HC-05 RFID Reader

ARDUINO UNO
Rangkaian selenoid 

doorlock
(pengunci)

Rangkaian motor dc
(Penggerak)

Output pada 
gerbang

Proses 1 Proses 2

 

Gambar 3.1 Blok diagram perancangan sistem 

 

Perancangan diatas merupakan blok diagram perancangan perangkat keras secara 

umum. Inputan awal diberikan oleh Smartphone android yang telah terinstal pada 

aplikasi android, berfungsi sebagai remote control. Smartphone kemudian dikoneksikan 

dengan modul bluetooth HC-05 yang berfungsi untuk menerima data input. Selain 

menggunakan smartphone dapat juga diakses menggunakan kartu  RFID tag  yang juga 

berfungsi sebagai akses membuka dan menutup gerbang, yaitu dengan cara 

mendekatkan kartu RFID tag ke RFID reader yang terpasang di area sekitar pintu 

gerbang. Data inputan akan dikirim dari smartphone atau RFID tag ke mikrokontroler 

arduino uno, kemudian arduino akan mengeksekusi program sesuai data yang diterima 

dari smartphone maupun dari kartu RFID tag yaitu data yang digunakan untuk 
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membuka kunci dan membuka gerbang atau menutup dan mengunci gerbang. Output 

pada gerbang adalah sesuai instruksi yang diberikan oleh user. 

 

Mulai

Melakukan koneksi pilih 

perangkat bluetooth

Mengirim perintah

Selesai

Y

ID terdaftar?

Android

Y

T

T
Inisialisasi RFID

Apakah 

terhubung?

Masukan perintah

T

Y

 

Gambar 3.2  Flowchart perancangan sistem 

 

Gambar 3.2 merupakan gambar diagram alir (flowchart) dari perancangan 

sistem. Pertama proses mulai kemudian akan masuk ke proses selanjutnya pada 

decision, jika android ya maka proses selanjutnya adalah perangkat akan melakukan 

koneksi dengan perangkat lain. Proses selanjutnya yaitu adalah keputusan apabila 

perangkat telah terhubung maka user akan memasukan perintah kemudian mengirim 

perintah dan proses selesai. Apabila keputusan bukan android maka akan masuk ke 

proses inisialisasi RFID, selanjutnya apabila RFID terdaftar maka akan dikirim perintah 

dan proses selesai. 
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3.3.2 Perancangan perangkat keras  

3.3.2.1 Perancangan sistem penggerak 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Blok diagram sistem penggerak 

 

Gambar 3.3 merupakan blok diagram perancangan sistem penggerak motor dc. 

Dimana arduino uno merupakan mikrokontroler yang dihubungkan dengan driver motor 

shield L298N yang berguna sebagai pemicu motor dc agar dapat bergerak. 

Gambar 3.4 berikut adalah rangkaian driver motor dc yang digunakan sebagai 

pengerak sistem. 

 

 

Gambar 3.4 Rangkaian sistem penggerak (driver motor dc dengan IC L298N). 

 

Gambar 3.4 diatas merupakan rangkaian sistem penggerak (driver motor dc dengan 

IC L298N) dimana pin yang terhubung pada masing-masing komponen ditunjukan pada 

tabel 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 

Arduino uno Driver motor L298N Motor dc
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Tabel 3.1 Koneksi antar komponen pada rangkaian sistem penggerak. 

NO Arduino Bluetooth IC L298N Motor DC 

1 VCC VCC          Pin Out motor B In motor 

2 GND GND - - 

3 GND - - - 

4 Tx Rx - - 

5 Rx Tx - - 

6 Pin out 4 - IN 3 - 

7 Pin out 7 - IN 4 - 

 

3.3.2.2 Perancangan sistem pengunci 

Arduino uno Relay SPDT Selenoid doorlock

 

Gambar 3.5 Blok diagram sistem pengunci 

 

Gambar 3.5 merupakan blok diagram sistem pengunci menggunakan selenoid 

doorlock. Dimana arduino uno merupakan mikrokontroler yang salah satu outputnya 

dihubungkan dengan input  relay SPDT, NO (Normaly open) relay dihubungkan dengan 

input selenoid doorlock yang berfungsi sebagai penguncui otomatis. 

 

Gambar 3.6 berikut adalah rangkaian selenoid doorlock yang digunakan sebagai sistem 

pengunci.  

 

Gambar 3.6 Rangkaian sistem pengunci (selenoid doorlock arduino). 

 

Gambar 3.6 diatas merupakan rangkaian sistem pengunci (selenoid doorlock) 

arduino dimana pin yang terhubung pada masing-masing komponen ditunjukan pada 

tabel 3.2 berikut: 
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Tabel 3.2 Koneksi antar komponen rangkaian sistem pengunci. 

NO Arduino Relay Selenoid    Sumber  

1 GND GND Out -  

2 VCC VCC   

3 Pin 8 IN   

4  NO Out + 12V+ 

5  C  12V- 

 

3.3.2.3 Perancangan sistem pengontrol menggunakan RFID. 

 

RFID tag RFID reader Arduino uno

 

Gambar 3.7 Blok diagram RFID 

 

Gambar 3.7 merupakan blok diagram sistem pembuka gerbang menggunakan RFID. 

RFID Tag akan dibaca oleh RFID Reader dimana RFID Reader dihubungkan dengan 

pin-pin mikrokontroler  arduino uno. 

 

 

Gambar 3.8 Rangkaian RFID 

 

Gambar 3.8 diatas merupakan rangkaian RFID digunakan sebagai alternatif pembuka 

otomatis dan keamanan sistem dimana koneksi antar komponen rangkaian RFID dengan 

arduino dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 3.3 Koneksi antar komponen rangkaian RFID dengan arduino. 

No Arduino RFID 

1 9 RST 

2 10 SDA 

3 11 MOSI 

4 12 MISO 

5 13 SCK 

6 GND GND 

7 VCC VCC 

 

3.3.2.4 Perancangan sistem keseluruhan 

 

 

Gambar 3.9 Rangkaian sistem keseluruhan 

 

Gambar 3.9 diatas merupakan rangkaian perancangan perangkat keras sistem 

keseluruhan gerbang otomatis. Dimana terdapat komponen- komponen yang digunakan 

yaitu arduino uno, bluetooth HC-05, RFID RC522, driver motor L298N, motor dc, relay 

SPDT, selenoid doorlock dan buzzer. Hubungan antar komponen telah dijelaskan pada 

tabel 3.1, tabel 3.2 dan  pada tabel 3.3. 
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3.3.2.5 Perancangan rangka gerbang 

 

 

Gambar 3.10 Gambar persfektif tampak atas 

 

 

Gambar 3.11 Tampak keseluruhan 

 

 

Gambar 3.12 Letak mesin penggerak 
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Gambar 3.13 Tampak depan 

 

 

Gambar 3.14  Tampak belakang 

 

 Pada gambar diatas dapat dijelaskan perancangan sistem mekanik gerbang lipat 

(folding gate). yaitu pembuatan gerbang menggunakan plat besi dengan ukuran 30 x 

20 cm dan sistem penggerak menggunakan sabuk karet (belt) yang melewati katrol 

(puli) yang terpasang pada poros motor dc, dimana terdapat satu katrol (puli) 

terpasang pada motor dc sebagai penggerak dan terdapat satu katrol (puli) lainnya 

yang digerakan. Untuk mentransmisikan daya antara kedua katrol (puli) harus ada 

perbedaan ketegangan sabuk karet pada kedua sisi katrol (puli). Seperti yang 

ditunjukan pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.15 Sabuk penggerak (https://taufiqurrokhman.wordpress.com).  
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3.3.3 Perancangan perangkat lunak  

3.3.3.1 Pembuatan aplikasi android 

Pada perancangan aplikasi android dirancang menggunakan aplikasi AppInventor, 

flowchart pada perancangan aplikasi android diperlihatkan pada gambar 3.15 berikut. 

 

Start

Label 1 “not connected” 

Pilih perangkat buetooth 

(select bluetooth device)

Bluetooth device 

connected

Label 1 “connected” 

BUTTON Open/Close

Send data

End

Y

N

 

Gambar 3.16 Flowchart aplikasi android menggunakan App Inventor 

 

Gambar 3.15 merupakan flowchart aplikasi android menggunakan AppInventor. 

Pertama, aplikasi program dimulai. Tampilan pada interface android label 1 adalah “Not 

connected”, menandakan belum ada perangat bluetooth yang tersambung dengan 

perangkat android, kemudian user akan melakukan koneksi dengan memilih perangkat 

bluetooth yang tersedia (select bluetooth device). Apabila telah dipilih perangkat 

bluetooth yang diinginkan, maka perangkat bluetooth telah tersambung (bluetooth 
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device connected) dengan perangkat android, dan label 1 bertuliskan “connected” yang 

menandakan bahwa perangkat telah tersambung. Kemudian user dapat memberikan 

perintah dengan menekan tombol open/close pada tombol button, maka perintah yang 

diberikan akan dikirim. 

 

 

Gambar 3.17 Interface aplikasi android menggunakan App Inventor 

 

Gambar 3.17 di atas merupakan tampilan aplikasi android yang akan digunakan 

sebagai pengontrol gerbang melalui smartphone android yang dimana cara 

penggunaannya adalah sebagai berikut : 

1. Membuka icon aplikasi “skripsiKARIN” yang sudah terinstal pada smartphone 

android 

2. Akan muncul tampilan seperti gambar 3.17 di atas, pada tulisan “hasil bluetooth” 

akan muncul perangkat bluetooth yang aktif kemudian pasangkan perangkat 

bluetooth smartphone dengan  modul bluetooth HC-05  yang tertanam pada 

perangkat keras mekanik. 

3. Setelah perangkat terpasang maka pada label 1 tulisan “not connected” yang 

berwarna  merah akan berubah menjadi tulisan “connected” dan berwarna hijau 

yang menandakan perangkat bluetooth sudah tersambung degan perangkat android. 

4. Apabila tombol “OPEN” ditekan maka kunci terbuka dan gerbang terbuka, apabila 

tombol “CLOSE” ditekan maka gerbang tertutup dan gerbang akan terkunci. 
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3.3.3.2 Pembuatan program arduino 

Flowchart program arduino dapat dilihat pada gambar 3.18 berikut . 

 

Mulai

Inisialisasi 

data dan 

waktu

Menghubungkan atau 

mendeteksi perangkat

Apakah terhubung?

 data = 1 atau 

42,87,250,41,174

data = 2 atau 

Waktu ≥ 3 detik

Y

Buzzer on,kunci 
terbuka (on) dan 

gerbang terbuka (open) 

dan Waktu = 0 

Y

Buzzer on, gerbang 

tertutup (close) dan 

terkunci (off)

Y

T

T

data = 3
Gerbang berhenti 

terbuka atau tertutup
Y

T

Selesai

T

Kirim 

data

 

Gambar 3.18 Flowchart program arduino 

 

Gambar 3.18 merupakan flowchart program arduino. Pertama mulai, inisialisasi 

data dan waktu kemudian akan menghubungkan atau mendeteksi perangkat, tahap 

selanjutnya yaitu adalah decision sudah terhubung atau tidak, apabila ya maka data 

dikirim jika tidak data akan terus berulang. Kemudian pada decision selanjutnya yaitu 

jika data = 1 atau nomer seri RFID tag (42, 87, 250, 41, 174) maka gerbang terbuka 

(open) dan selenoid terbuka (on) dan waktu = 0 gerbang akan tertutup kembali apabila 

memenuhi waktu tunggu selama ≥ 3 detik. Jika data=2 atau waktu lebih besar atau sama 

dengan 3 maka gerbang tertutup dan gerbang terkunci.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Dalam bab IV ini akan membahas mengenai pengujian dan analisis dari setiap 

modul yang mendukung alat yang dirancang secara keseluruhan. Pengujian pertama 

dimulai dengan pengujian sistem untuk memastikan setiap bagian telah bekerja dan 

mensinkronkan pada setiap bagian sistem sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya alat 

akan diuji secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui apakah alat yang 

dirancang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan, dalam hal ini sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditulis. 

 

4.1  Pengujian RFID. 

 

 
Gambar 4.1 Rangkaian RFID 

Pada gambar 4.1 diatas merupakan rangkaian RFID dengan arduino seperti yang 

telah dijelaskan pada bab iii. 

 

#include <SPI.h> 

#include <RFID.h> 

 

#define SS_PIN 10 

#define RST_PIN 9 

 

RFID rfid(SS_PIN,RST_PIN); 

 

int serNum[5]; 

int cards[][5] = { 

  {42,87,250,41,174}  

}; 

bool access = false; 
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void setup() {  // Setup runs once per reset 

} 

 

void loop() { 

  int inByte = 0; 

  if (Serial.available() > 0) { 

    inByte = Serial.read(); 

  } 

   

  if(rfid.isCard()){ 

     

        if(rfid.readCardSerial()){ 

             

            for(int x = 0; x < sizeof(cards); x++){ 

              for(int i = 0; i < sizeof(rfid.serNum); i++ 

){ 

                  if(rfid.serNum[i] != cards[x][i]) { 

                      access = false; 

                      break; 

                  } else { 

                      access = true; 

                  } 

              } 

              if(access) break; 

            } 

            

        } 

         

       if(access){ 

          inByte = '3'; 

       }      

        

    } 

    rfid.halt(); 

} 
Gambar 4.2 Listing program RFID 

 

Pada gambar 4.2 diatas merupakan listing program RFID, dapat dianalisa bahwa 

pada program tersebut dibuat sebuah variabel dengan type integer yaitu serial 

number pada RFID tag dengan nomer serial (42,87,250,41,174) yang nantinya 

akan digunakan sebagai akses untuk membuka pintu gerbang lipat otomatis, 

sebagaimana telah diatur pada program apabila RFID tag dengan nomer serial selain 

dari variabel yang telah diinisialisasikan maka sistem tidak diizinkan untuk diakses. 
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Gambar 4.3 Tampilan serial monitor RFID 

 

Pada gambar 4.3 diatas merupakan tampilan serial monitor RFID yang 

memperlihatkan hasil pembacaan serial number RFID tag, serial number yang telah 

terdaftar dapat diakses dan akan muncul “welcome!” pada serial monitor, sedangkan 

serial number yang tidak terdaftar akan ditolak atau tidak diizinkan dan akan muncul 

“not allowed” pada serial monitor. Hal tersebut menjelaskan bahwa RFID dapat 

bekerja dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai sistem keamanan serta akses 

untuk membuka atau menutup pintu gerbang lipat. 

 

4.2  Pengujian Bluetooth. 

 

 

Gambar 4.4 Rangkaian bluetooth 

 

Pada gambar 4.4 diatas merupakan rangkaian bluetooth dengan arduino, dapat 

dianalisa bahwa pada rangkaian diatas ground bluetooth terhubung dengan ground 

arduino, vcc bluetooth terhubung dengan vcc arduino, Tx bluetooh terhubung 

dengan Rx arduino, Rx bluetooth terhubung dengan Tx arduino dan sumber arduino 

sebesar 5 volt. 
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#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial bluetooth(0, 1); // RX | TX 

void setup() {   

Serial.begin(9600);    

Serial.println("Masukkan perintah AT:");     

bluetooth.begin(38400); //Baudrate 

} 

void loop() {     

Serial.print ("buka pintu"); 

Serial.println (); 

Serial.print ("tutup pintu"); 

Serial.println (); 

delay (2000); 

if (bluetooth.available())  

Serial.write(bluetooth.read()); 

if (Serial.available())    

 bluetooth.write(Serial.read()); 

} 

Gambar 4.5 Listing program AT comand bluetooth. 

 

Pada gambar 4.5 diatas merupakan listing program AT comand bluetooth, 

dapat dianalisa bahwa pada program tersebut digunakan untuk melakukan AT mode 

dan komunikasi mode. AT mode berfungsi untuk melakukan konfigurasi pengaturan 

pada HC-05  sedangkan komunikasi mode berfungsi untuk melakukan komunikasi 

dengan piranti lain. 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan serial monitor bluetooth 

 

Pada gambar 4.6 diatas merupakan tampilan serial monitor bluetooth yang 

digunakan untuk melakukan AT mode atau pengaturan AT comand pada HC-05, 

pada serial monitor tersebut menampilkan juga akses untuk membuka pintu dan 

menutup pintu. 
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Gambar 4.7 Permintaan PIN keamanan bluetooth 

 

Pada gambar 4.7 diatas merupakan tampilan permintaan PIN keamanan 

bluetooth HC-05 dari smartphone android yang digunakan untuk menyambungkan 

kedua piranti tersebut. 

 

 
Gambar 4.8 Tampilan bluetooth terkoneksi 

 

Pada gambar 4.8 diatas merupakan tampilan bluetooth terkoneksi atau terpasang 

antara bluetooth HC-05 dengan bluetooth pada perangkat smartphone android, hal 

tersebut membuktikan bahwa perangkat bluetooth HC-05 dapat bekerja dengan baik 

dan dapat digunakan sebagai media pengiriman data untuk membuka atau menutup 

prototype pintu gerbang lipat.  
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4.3  Pengujian driver motor dc. 

 

 

Gambar 4.9 Rangkaian driver motor dc 

 

Pada gambar 4.9 diatas merupakan rangkaian driver motor dc seperti yang telah 

dijelaskan pada bab iii. 

int IN3=4;//connected to Arduino's port 4 

int IN4=7;//connected to Arduino's port 7 

void setup() 

{ 

 

pinMode(IN3,OUTPUT); 

pinMode(IN4,OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

digitalWrite(IN3, HIGH); 

digitalWrite(IN4, LOW); 

delay(5000); 

digitalWrite(IN3, LOW); 

digitalWrite(IN4, HIGH); 

delay(5000); 

digitalWrite(IN3, LOW); 

digitalWrite(IN4, HIGH); 

delay(5000); 

digitalWrite(IN3, HIGH); 

digitalWrite(IN4, LOW); 

} 
Gambar 4.10 Listing program driver motor dc. 

 

Pada gambar 4.10 diatas merupakan listing program driver motor dc, dapat 

dianalisa bahwa program diatas dibuat variabel dengan type data integer pada pin 

out 4 dan pin 7 arduino, digunakan untuk mengatur arah putaran motor dc sehingga 

dapat digunakan sebagai penggerak sistem untuk membuka atau menutup gerbang 

lipat. 
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Gambar 4.11 Tampilan  driver motor dc pada proteus 

 

Pada gambar 4.11 diatas merupakan tampilan driver motor dc pada simulasi 

proteus, dimana hasil yang didapatkan pada simulasi sesuai dengan harapan, yaitu 

motor dc dapat bekerja dengan baik sehingga motor dc dapat digunakan sebagai 

sistem penggerak utama pada prototype pintu gerbang lipat otomatis. 

 

4.4  Pengujian relay. 

 Pengujian modul relay ini bertujuan untuk mengetahui modul relay bekerja 

dengan baik serta mengetahui kondisi modul saat NC (Normaly Close) dan pada saat 

NO (Normaly Open).  

 

Gambar 4.12 Rangkaian pengujian relay 

 

Pada gambar 4.12 diatas merupakan rangkaian pengujian relay yang digunakan 

untuk membuka atau menutup selenoid doorlock atau pengunci otomatis pada 

gerbang lipat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab iii. Listing program 

penggunaan modul relay dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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int relay = 8; 

boolean temp=0; 

void setup(){ 

pinMode(relay, OUTPUT);} 

void loop(){ 

  if (temp = false) 

   switch(Serial.read()) { 

   case 'q': 

   digitalWrite(relay, HIGH); 

   break; 

   case 'a’: 

   digitalWrite(relay, LOW); 

   break;} 

temp = false; 

} 
 

 

Gambar 4.13 Listing Program Pengaktifan relay dengan fungsi case 

 

4.5  Hasil pengukuran tegangan kerja sistem. 

 

Tabel 4.1 Hasil pengukuran tegangan kerja sitem.  

No 
Tegangan 

(Volt) 

Keterangan 1 

Keterangan 2 
Terbuka 

 (√) 

Tidak terbuka 

(x) 

1 9.45  x Tidak bekerja 

2 10 √  Mulai bekerja 

3 11 √  
Bekerja, tidak menutup 

sempurna 

4 12 √  
Bekerja, menutup 

sempurna,lambat 

5 13.5 √  Bekerja efektif 

 

 Tabel 4.1 merupakan hasil pengukuran tegangan kerja sistem dari mulai sistem 

belum bekerja sampai sistem bekerja dengan baik. Pada tegangan 9.45 volt sistem 

belum bekerja, pada tegangan 10 volt sistem sudah mulai bekerja tetapi pergerakan 

sangat lambat dan belum sempurna, pada tegangan 11 volt sistem bekerja tetapi 

gerbang tidak menutup sempurna, pada tegangan 12 volt sistem bekerja dan 

menutup sempurna tetapi pergerakan membuka dan menutupnya lambat, pada 

tegangan 13.5 volt sistem dapat bekerja secara efektif. 
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4.6  Hasil Pengujian alat menggunakan smartphone android  

 

 4.6.1  Tingkat keberhasilan respon gerbang terhadap jarak koneksi. 

 

Tabel 4.2 Respon gerbang terhadap jarak koneksi bluetooth pada ruang terbuka. 

 

No 
Jarak 

(m) 

Waktu 1     

(detik) 

Waktu 2     

(detik) 

Waktu 3 

(detik) 

Waktu rata-rata        

(detik) 

1 1 0.8 1.09 1.43 1.106667 

2 2 1.06 1.11 1.38 1.183333 

3 3 1.21 1.34 1.04 1.196667 

4 4 1.24 1.31 1.34 1.296667 

5 5 1.45 1.21 1.35 1.336667 

6 6 1.3 1.57 1.18 1.35 

7 7 1.43 1.4 1.3 1.376667 

8 8 1.41 1.54 1.24 1.396667 

9 9 1.39 1.63 1.2 1.406667 

10 10 1.39 1.63 1.26 1.426667 

11 11 1.74 1.44 1.44 1.54 

Maksimum 1.54 

Minimum 1.106667 

Rata-Rata 1.328788 

  

 Tabel 4.2 didapat waktu respons yang dibutuhkan berdasarkan jarak jangkauan 

bluetooth. Didapat nilai waktu respons rata-rata (detik) dari jarak 1 meter sampai 11 

meter, dalam pengujian respons bluetooth tersebut nilai maksimum atau waktu 

respons terlambat berada pada jarak 11 meter dengan nilai 1.54 detik, dan nilai 

minimum atau waktu respons tercepat berada pada jarak 1 meter dengan nilai 1.106 

detik.  
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Gambar 4.14 Grafik respon bluetooth terhadap waktu berdasarkan jarak tanpa penghalang 

 

Gambar 4.14 merupakan grafik respon bluetooth terhadap waktu berdasarkan 

jarak tanpa penghalang. Berdasarkan grafik didapatkan data yang linear dimana 

semakin jauh jarak pengujian terhadap bluetooth, maka waktu respon  yang didapat 

semakin lama. 

 

Tabel 4.3 Respon gerbang terhadap jarak koneksi bluetooth pada ruang tertutup. 

No 
Jarak 

(m) 

Waktu 1     

(detik) 

Waktu 2     

(detik) 

Waktu 3 

(detik) 

Waktu rata-rata        

(detik) 

1 1 1.16 1.38 1.18 1.24 

2 2 0.94 1.47 1.48 1.296667 

3 3 1.18 1.37 1.4 1.316667 

4 4 1.27 1.11 1.50 1.293333 

5 5 1.48 1.46 1.34 1.426667 

6 6 1.44 1.5 1.3 1.413333 

7 7 1.53 1.28 1.21 1.34 

8 8 1.63 1.31 1.47 1.47 

9 9 1.44 1.67 1.3 1.47 

10 10 1.41 1.61 1.4 1.473333 

11 11 1.59 1.41 1.44 1.48 

MAKSIMUM 1.48 

MINIMUM 1.24 

RATA-RATA 1.383636 
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Tabel 4.3 didapat waktu respons yang dibutuhkan berdasarkan jarak jangkauan 

bluetooth. Didapat nilai waktu respons rata-rata (detik) dari jarak 1 meter sampai 11 

meter. Didalam pengujian respons bluetooth tersebut nilai yang didapat pada waktu 

respon adalah naik turun atau tidak konstan terlihat pada perubahan data ke 3 sampai 

data ke 8. Data maksimum atau waktu respons terlambat berada pada jarak 11 meter 

dengan nilai 1.48 detik, nilai minimum atau waktu respons tercepat berada pada 

jarak 1 meter dengan nilai 1.24 detik. 

 

 
 

Gambar 4.15 Grafik respon bluetooth terhadap waktu berdasarkan jarak dengan penghalang 

 

Gambar 4.15 merupakan grafik respon bluetooth terhadap waktu berdasarkan 

jarak dengan penghalang. Berdasarkan grafik didapatkan data yang tidak linier 

dimana waktu yang didapat dengan jarak yang semakin jauh adalah naik turun, dapat 

dilihat pada jarak 3 meter sampai jarak 8 meter, hal tersebut dapat disebabkan oleh 

salah pembacaan waktu  pada saat pengujian (human error) dikarenakan dalam 

proses pengujian pengaturan waktu respon dilakukan secara manual. 
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4.7  Hasil Pengujian alat menggunakan RFID. 

 

4.7.1 Tingkat keberhasilan pembacaan RFID tag oleh RFID reader. 

 

Tabel 4.4 Respon gerbang terhadap jarak pembacaan RFID tag 

 oleh RFID reader tanpa penghalang. 

 

No 
Jarak 

(cm) 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 
Keberhasilan 

(%) (√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) 

1 2 √  √  √  √  √  100% 

2 4 √  √  √  √  √  100% 

3 4.5 √  √  √  √  √  100% 

4 5  x √   x  x √  40% 

Keterangan: 

1. (√) : Sistem bekerja 

2. (x) : Sistem tidak bekerja 

 

Tabel 4.4 didapatkan persentase keberhasilan terhadap jarak pembacaan RFID 

tanpa penghalang. Didapatkan persentase keberhasilan dari 5 kali pengambilan data 

yaitu pada jarak 2 cm, 4cm dan 4.5 cm adalah 100% berhasil terbaca, sedangkan 

pada jarak 5 cm persentase keberhasilan terbaca yaitu 40%.  

 

 
 

Gambar 4.16 Grafik Persentase keberhasilan terbaca tanpa penghalang 

 

Gambar 4.16 merupakan grafik persentase keberhasilan terhadap jarak 

pembacaan RFID tanpa penghalang. Berdasarkan grafik yaitu hasil pembacaan 

RFID tag pada jarak 2 sampai 4.5 cm berhasil terbaca 100%, dan pada jarak 5 cm 

persentase keberhasilan terbaca menurun menjadi 40%. 
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Tabel 4.5 Respon gerbang terhadap jarak pembacaan RFID tag oleh RFID reader dengan 

penghalang kertas. 

 

No 
Jarak 

(cm) 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 
Keberhasilan 

(%) 
(√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) 

1 2 √  √  √  √  √  100% 

2 4 √  √  √  √  √  100% 

3 4.5 √  √  √  √  √  100% 

4 5  x  x  x  x  x 0% 

Keterangan: 

1. (√) : Sistem bekerja 

2. (x) : Sistem tidak bekerja 

 

Tabel 4.5 didapatkan persentase keberhasilan terhadap jarak pembacaan RFID 

dengan penghalang kertas. Didapatkan persentase keberhasilan dari 5 kali 

pengambilan data yaitu pada jarak 2 cm, 4cm dan 4.5 cm adalah 100% berhasil 

terbaca, sedangkan pada jarak 5 cm tidak terbaca pada setiap kali pengambilan data, 

persentase keberhasilan terbaca yaitu 0%   

 

 
 

Gambar 4.17 Grafik persentase keberhasilan terbaca dengan penghalang kertas 

 

Gambar 4.17 merupakan grafik persentase keberhasilan terhadap jarak 

pembacaan RFID dengan penghalang kertas. Berdasarkan grafik yaitu hasil 

pembacaan RFID tag dalam 5 kali pengambilan data.  

Pada jarak 2 sampai 4.5 cm berhasil terbaca 100%, dan pada jarak 5 cm 

persentase keberhasilan terbaca adalah 0% atau tidak terbaca sama sekali.  
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Tabel 4.6 Respon gerbang terhadap jarak pembacaan RFID tag oleh RFID reader dengan 

penghalang akrilik bening. 

No 
Jarak 

(cm) 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 
Keberhasilan 

(%) 
(√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) 

1 2 √  √  √  √  √  100% 

2 4 √  √  √  √  √  100% 

3 4.5 √  √  √  √  √  100% 

4 5 x   x √   x  x 20% 

Keterangan: 

1. (√) : Sistem bekerja 

2. (x) : Sistem tidak bekerja 

 

Tabel 4.6 didapatkan persentase keberhasilan terhadap jarak pembacaan RFID 

dengan penghalang akrilik bening. Didapatkan persentase keberhasilan dari 5 kali 

pengambilan data yaitu pada jarak 2 cm, 4cm dan 4.5 cm adalah 100% berhasil 

terbaca, sedangkan pada jarak 5 cm persentase keberhasilan terbaca yaitu 20%.  

 

 

Gambar 4.18 Grafik persentase keberhasilan terbaca dengan penghalang akrilik bening 

 

Gambar 4.18 merupakan grafik persentase keberhasilan terhadap jarak 

pembacaan RFID dengan penghalang akrilik bening. Berdasarkan grafik yaitu hasil 

pembacaan RFID tag dalam 5 kali pengambilan data. Pada jarak 2 sampai 4.5 cm 

berhasil terbaca 100%, dan pada jarak 5 cm persentase keberhasilan terbaca adalah 

20%. 
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Tabel 4.7 Respon gerbang terhadap jarak pembacaan RFID tag oleh RFID reader dengan 

penghalang akrilik warna 3 mm. 

 

No 
Jarak 

(cm) 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 
Keberhasilan 

(%) 
(√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) (√) (x) 

1 2 √  √  √  √  √  100% 

2 3 √  √  √  √  √  100% 

3 3.5 √  √  √  √  √  100% 

4 4 √  √   x √   x 60% 

Keterangan: 

1. (√) : Sistem bekerja 

2. (x) : Sistem tidak bekerja 

 

Tabel 4.7 didapatkan persentase keberhasilan terhadap jarak pembacaan RFID 

dengan penghalang akrilik warna. Didapatkan persentase keberhasilan dari 5 kali 

pengambilan data yaitu pada jarak 2 cm, 3 cm dan 3.5 cm adalah 100% berhasil 

terbaca, sedangkan pada jarak 4 cm persentase keberhasilan terbaca yaitu 60%.  

 

 
 

Gambar 4.19 persentase keberhasilan terbaca dengan penghalang akrilik warna 

 

Gambar 4.19 merupakan grafik persentase keberhasilan terhadap jarak 

pembacaan RFID dengan penghalang akrilik warna. Berdasarkan grafik yaitu hasil 

pembacaan RFID tag dalam 5 kali pengambilan data. Pada jarak 2 sampai 3.5 cm  

berhasil terbaca 100%, dan pada jarak 4 cm persentase keberhasilan terbaca adalah 

20%. 
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4.8  Analisa blok program android. 

 

 

Gambar 4.20 block program listpicker 

 

Block program yang digunakan untuk memilih perangkat bluetooth. Block 

diatas merupakan bahasa yang digunakan untuk menghubungkan perangkat 

bluetooth yang ada pada hardware dengan bluetooth pada smartphone. Pada saat 

aplikasi dijalankan bluetooth dalam kondisi tidak terhubung. List picker berfungsi 

untuk menampilkan perangkat bluetooth mana saja yang aktif, setelah perangkat 

dipilih maka bluetooth Client1 terhubung. 

 

 

Gambar 4.21 block program clock timer 

 

Kode blok program diatas  digunakan untuk menjalankan timer, sehingga pada 

saat program dirunning dan bluetooth dalam keadaan tidak terhubung maka label 

menunjukkan text “Disconnected” dan setelah perangkat terhubung text akan 

menampilkan “Connected”. 
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Gambar 4.22 block program buka dan tutup gerbang 

 

Kode blok  diatas berfungsi untuk membuka dan menutup pintu gerbang, ketika 

tombol “OPEN” ditekan maka bluetooth mengirimkan data “1” dan mikrokontroller 

menjalankan perintah untuk membuka pintu gerbang, jika tombol “CLOSE” ditekan 

maka bluetooth mengirimkan data “2” dan mikrokontroller akan menjalankan 

perintah untuk menutup pintu gerbang. 

 

 

Gambar 4.23  Interface aplikasi android pada smartphone 

 

Pada gambar 4.23 diatas dapat dijelaskan bahwa gambar diatas merupakan 

tampilan aplikasi android pada smartphone yang digunakan sebagai alat pengontrol 

pintu gerbang lipat otomatis. Gambar diatas memperlihatkan kondisi pada saat 

perangkat bluetooth smartphone belum terkoneksi dengan tulisan “not connected” 

berwarna merah, dan kondisi pada saat perangkat bluetooth smartphone sudah 

terkoneksi dengan perangkat bluetooth HC-05 dengan tulisan “connected” berwarna 

hijau. 
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4.9  Pengujian sistem keseluruhan. 

Pengujian sistem keseluruhan dilakukan untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan untuk membuka penuh gerbang lipat otomatis berdasarkan jangkauan 

jarak koneksi bluetooth, dapat dilihat pada hasil pengujian berikut ini: 

 

Tabel 4.8 Waktu gerbang  terbuka terhadap jarak koneksi bluetooth pada Ruang 

Terbuka (tanpa penghalang) 

No 
Jarak 

(m) 

Waktu 1     

(detik) 

Waktu 2     

(detik) 

Waktu 3 

(detik) 

Waktu 4 

(detik) 

Waktu 5 

(detik) 

Waktu 

rata-rata        

(detik) 

Keterangan 

1 2 1.63 1.90 1.39 1.64 1.73 1.658 Terbuka 

2 4 1.87 1.82 1.80 1.84 1.87 1.84 Terbuka 

3 6 1.98 1.87 1.73 1.96 1.88 1.884 Terbuka 

4 8 1.76 1.73 1.80 1.98 2.42 1.938 Terbuka 

5 10 1.84 1.98 2.06 2.14 1.76 1.956 Terbuka 

6 12 2.0 1.85 1.66 2.1 1.93 1.908 Terbuka 

7 15 3.6 3.57 2.60 2.80 1.98 2.91 Terbuka 

8 20 - - - - - - Error 

MAKSIMUM 2.91 detik 

MINIMUM 1.658 detik 

RATA-RATA 2.013429 detik 

 

Tabel 4.8 didapat waktu yang dibutuhkan gerbang lipat membuka penuh 

berdasarkan jarak jangkauan bluetooth. Didapat nilai waktu respons rata-rata (detik) 

dari jarak 1 meter sampai 20 meter. Pada pengujian sistem keseluruhan respons 

bluetooth tersebut didapat nilai pada waktu respon adalah semakin jauh jarak 

bluetooth dengan sistem maka waktu respons untuk membuka gerbang akan 

semakin lambat. Data maksimum atau waktu membuka penuh terlambat berada pada 

jarak 15 meter dengan nilai 2.91 detik, nilai minimum atau waktu membuka penuh 
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tercepat berada pada jarak 2 meter dengan nilai 1.658 detik. Pada jarak >15 meter 

koneksi bluetooth akan terputus. 

 

 

Gambar 4.24 Grafik jarak terhadap waktu tanpa penghalang 

 

Gambar 4.24 merupakan grafik waktu yang dibutuhkan gerbang lipat membuka 

penuh berdasarkan jarak jangkauan bluetooth tanpa penghalang. Berdasarkan grafik 

didapatkan data yang konstan, dimana semakin jauh jarak bluetooth dengan sistem 

waktu yang didapat untuk membuka penuh gerbang akan semakin lambat.  

 

Tabel 4.9 Waktu gerbang  terbuka terhadap jarak koneksi bluetooth pada Ruang 

Tertutup ( dengan penghalang tembok). 

No 
Jarak 

(m) 

Waktu 

1     

(detik) 

Waktu 

2     

(detik) 

Waktu 

3 

(detik) 

Waktu 

4 

(detik) 

Waktu 

5 

(detik) 

Waktu rata-

rata        

(detik) 

Keterangan 

1 6 1.76 1.87 1.92 2.10 2.15 1.96 Terbuka 

2 8 1.76 2.10 2.40 2.04 2.26 2.11 Terbuka 

3 10 1.95 2.66 3.49 3.47 3.74 4.22 Terbuka 

4 12 5.68 5.48 4.49 6.53 5.20 5.47 Terbuka 

5 15 - - - - - - Error 

MAKSIMUM 5.47detik 

MINIMUM 1.96 detik 

RATA-RATA 3.44 detik 
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Tabel 4.9 didapat waktu yang dibutuhkan gerbang lipat membuka penuh 

berdasarkan jarak jangkauan bluetooth dengan penghalang tembok. 

 Didapat nilai waktu respons rata-rata (detik) mulai dari jarak 6 meter sampai 15 

meter. Di dalam pengujian sistem keseluruhan respons bluetooth tersebut nilai yang 

didapat pada waktu respon adalah semakin meningkat atau semakin jauh jarak 

bluetooth dengan sistem maka waktu respons untuk membuka gerbang akan 

semakin lambat. Data maksimum atau waktu membuka penuh terlambat berada pada 

jarak 12 meter dengan nilai 5.47 detik, nilai minimum atau waktu membuka penuh 

tercepat berada pada jarak 6 meter dengan nilai 1.96 detik. Pada jarak  ≥15 meter 

koneksi bluetooth akan terputus. 

 

 

Gambar 4.25 Grafik jarak terhadap waktu dengan penghalang tembok 

 

Gambar 4.25 merupakan grafik waktu yang dibutuhkan gerbang lipat membuka 

penuh berdasarkan jarak jangkauan bluetooth dengan penghalang tembok. Pengujian 

dilakukan dari jarak 6 meter sampai 15 meter. Berdasarkan grafik didapatkan data 

waktu yang semakin meningkat berdasarkan jarak pengujian, dimana semakin jauh 

jarak bluetooth dengan sistem, waktu yang didapat untuk membuka penuh gerbang 

akan semakin lambat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan. 

Dari perancangan, pengujian dan pengamatan yang telah di lakukan pada 

prototype pintu gerbang lipat (folding gate) otomatis maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Sistem mulai bekerja dari tegangan 10 volt dan bekerja secara efektif pada 

tegangan 13.5 volt. 

 

2. Arduino uno sebagai mikrokontroler pengontrol yang menjalankan setiap 

perintah program yang diterima melalui smartphone android dan RFID untuk 

membuka atau menutup pintu gerbang lipat otomatis. Dimana data yang 

diterima dari smartphone untuk membuka gerbang adalah data 1 dan data yang 

diterima dari RFID adalah data (42, 87, 250, 41, 174), sedangkan data yang 

diterima mikrokontroler untuk menutup pintu gerbang dari smartphone android 

adalah darta 2 dan data yang diterima dari RFID adalah gerbang akan menutup 

otomatis apabila sudah melewati waktu selama ≥ 10 detik dari gerbang terbuka.  

 

3. Aplikasi android yang digunakan sebagai pengontrol pintu gerbang lipat 

otomatis dibuat melalui 2 tahapan. Pertama tampilan pengontrol pada 

smartphone android yaitu tombol untuk memilih perangkat bluetooth, tombol 

untuk membuka atau menutup pintu gerbang. Kedua block program yang diisi 

perintah untuk melakukan pemilihan dan penyambungan perangkat bluetooth 

menggunakan listpicker, block program clock timer untuk menampilkan status 

bluetooth apakah status bluetooth connected atau disconnected, block program 

button untuk mengirim data 1 untuk membuka gerbang dan data 2 untuk 

menutup gerbang. 

 

4. Waktu respons rata-rata yang dibutuhkan pada pengujian sistem menggunakan 

bluetooth di ruang terbuka adalah 1.33 detik, sedangkan pada ruang tertutup 

adalah 1.38 detik 
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Persentase keberhasilan yang didapat pada pengujian RFID terhadap jarak 

pembacaan tanpa penghalang  pada jarak maksimum adalah 40 %. Pada 

pengujian RFID dengan penghalang  kertas pada jarak maksimumnya tidak 

berhasil terbaca. Persentase keberhasilan yang didapat pada pengujian RFID 

terhadap jarak pembacaan dengan penghalang  akrilik bening pada jarak 

maksimum adalah 20 %. Sedangkan persentase keberhasilan yang didapat pada 

pengujian RFID terhadap jarak pembacaan dengan penghalang  akrilik warna 

pada jarak maksimum adalah 60 %. 

 

5. Waktu rata-rata yang dibutuhkan pada pengujian sistem keseluruhan untuk 

membuka penuh gerbang tanpa halangan adalah 2.013 detik, sedangkan  waktu 

yang dibutuhkan untuk membuka gerbang penuh dengan halangan tembok lebih 

lambat yaitu adalah 3.44 detik. 

 

5.2 Saran. 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini masih terdapat kelemahan. Untuk 

melengkapi kinerja dan pengembangan lebih lanjut maka di sarankan : 

1. Pada pengembangan selanjutnya dapat diterapkan dan diaplikasikan pada 

gerbang sungguhan. 

2. Pembuatan aplikasi android dapat dikembangkan dengan menggunakan android 

studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


