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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1

JUDUL
Merupakan system kunci elektronik degan menggunakan RFID.

1.2

LATAR BELAKANG
Kemajuan teknologi saat ini memunculkan suatu inovasi untuk
menciptakan suatu alat yang canggih. Perancangan sistem ini menggunakan
kunci elektronik wireless dengan RFID.
RFID merupakan teknologi pengembangan dari nirkabel yang sering
di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. RFID memiliki dua bagian
yaitu RFID reader dan RFID Tag Card. RFID reader digunakan untuk
menerima data yang dipancarkan dari RFID Tag Card . Mikrokontroller
merupakan suatu chip yang dapat di program untuk suatu kegiatan
pengendalian, dimana pada sistem perancangan ini menggunakan
mikrokontroller Arduino UNO.
Untuk pemrograman mikrokontroller tersebut, digunakan aplikasi
pemrogaman bahasa C menggunakan software Arduino yang lebih praktis
dan mudah dimengerti.

1.3

PERUMUSAN MASALAH
a. Bagaimana merancang dan membuat sistem kunci elektronik
menggunakan Radio Frequency Identification (RFID)?
b. Bagaimana cara kerja alat kunci elektronik menggunakan RFID?

1.4

PERANCANGAN PERANGKAT KERAS
Berikut ini adalah diagram blok dari keseluruhan sistem.

RFID

ARDUINO

SUARA DAN
INDIKATOR LAMPU

Selenoid
Gambar 1 Diagram blok keseluruhan sistem
a. Pendeteksian RFID pada system ini berfungsi sebagai sebagai
pengganti kunci.
b. Arduino sebagai control utama pada alat ini, yaitu yang menerima
sinyal dari RFID dan sensor serta mengaktifkan Selenoid, suara dan
indikator lampu.
c. Suara berbunyi dan indicator lampu akan menyala ketika terjadi kondisi
tertentu.
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1.5

1.6

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
Perancangan perangkat lunak sistem
pemrograman Arduino 1.6. 11

yang

dirancang

yaitu

TUJUAN PENELITIAN
a. Memanfaatkan RFID sebagai pengganti kunci dengan membuka
selenoid lock.
b. Membuat perangkat lunak dengan menggunakan Arduino 1.6.11
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1

RFID
Radio Frequency Identification atau yang lebih dikenal sebagai RFID
merupakan suatu metoda identifikasi objek yang menggunakan gelombang
radio. Proses identifikasi dilakukan oleh RFID reader dan RFID
transponder (RFID tag). RFID tag dilekatkan pada suatu benda atau suatu
objek yang akan diidentifikasi. Tiap-tiap RFID tag memiliki data angka
identifikasi (ID number) yang unik,sehingga tidak ada RFID tag yang
memiliki ID number yang sama.

Gambar 2 RFID

2.2

ARDUINO UNO
Arduino merupakan sebuah platform dari physical computing yang
bersifat open source. Arduino adalah sebuah kit elektronik open
source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman,
desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau
mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan
bermacam-macam sensor dan pengendali.
Arduino UNO merupakan sebuah board mikrokontroler yang dikontrol
penuh oleh ATmega328. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital
input/output (6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input
analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah
power jack, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol reset. Arduino UNO
memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah
menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah kabel USB atau
mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai
untuk memulainya.

4

Gambar 3 Arduino Uno

2.3

RELAY
relay adalah sebuah saklar yang dioperasikan secara elektrik dari
tegangan listrik. Ini berarti bahwa hal itu dapat diaktifkan atau
dinonaktifkan,
melepaskan
arus
atau
tidak.
Mengontrol relay dengan Arduino adalah yang sederhana seperti
mengontrol output seperti LED.

Gambar 4 Relay

2.4

SOLENOID
Bagian ini berfungsi sebagai aktuator. Prinsip dari solenoid sendiri
akan bekerja sebagai pengunci dan akan aktif ketika diberikan tegangan
sebesar 9V. Didalam solenoid terdapat kawat yang melingkar pada inti besi.
Ketika arus listrik mengalir melalui kawat ini, maka terjadi medan magnet
untuk menghasilkan energi yang akan menarik inti besi ke dalam.

Gambar 5. Solenoid
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2.5

KABEL JUMPER
Berbagai jenis kabel jumper yang kedua adalah Female to Female.
Kabel jumper yang satu ini sangat berguna untuk menghubungkan antar
module yang memililki header male yang nantinya akan berperan sebagai
outputnya. Adapun panjang dari kabel Female to Female kurang lebih 20
cm dimana nantinya anda akan mendapatkan sebanyak kurang lebih 20
buah.

Gambar 5. Kabel Jumper
2.6

BATERAI
Soket baterai atau adaptor digunakan untuk menyuplai arduino
dengan tegangan dari baterai/adaptor 9V pada saat arduino sedang tidak
disambungkan kekomputer. Jika arduino sedang disambungkan kekomputer
dengan USB, Arduino mendapatkan suplai tegangan dari USB, Jika tidak
perlu memasang baterai/adaptor pada saat memprogram arduino.

Gambar 6. Baterai
2.7

BUZZER
Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang mengubah
energy listrik menjadi energy Mekanik atau getaran. Energy getaran ini
akan mengahasilkan suara. Buzzer juga biasanya digunakan untuk
indicator suara untuk alarm, input keypad, dan pemberitahuan kerusakan
pada sebuah system electronic, seperti di mother board computer.
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Gambar 7. Buzzer

2.8

LED
LED (Light Emitting Diode) merupakan salah satu komponen
elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya.
Warna cahaya yang dipancarkan oleh LED bervariasi warnanya tergantung
dari jenis bahan semikonduktor yang dipergunakan dapat pembuatan.
Dipasaran ada dijual warna merah, hijau, kuning, dan lain – lain.

Gambar 8. Led

2.9

BREADBOARD
Breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian
elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus
menyolder. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen
elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali
untuk membuat rangkaian yang lain.

Gambar 9. Breadboard
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN
3.1

METODE PENELITIAN
Perancangan dalam pembuatan kamus elektronik ini dilakukan beberapa
tahap, yaitu :
a. Observasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara
langsung terhadap hal – hal yang dipelajari selama pembuatan
perancangan alat ini.
b. Studi Kepustakaan
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau
mempelajari buku – buku ataupun materi – materi dari internet.
c. Proses Perancangan
Perancangan ini dimaksudkan untuk memperoleh desain perangkat keras
dan juga perangkat lunak yang baik.
d. Pembuatan Alat
Pembuatan alat merupakan proses utama dimana alat yang dibuat sesuai
dengan hasil pemikiran dan perancangan pada tahap sebelumnya.
e. Pengujian
Pengujian alat dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan alat
dalam merealisasikan perancangan
f.
Analisa Data
Analisa yang dilakukan dari pengujian sistem dan mengambil beberapa
informasi dari penelitian ini.
g. Pembuatan Laporan
Penulisan mengenai alat yang dibuat.
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BAB 4. PENGUJIAN DAN ANALISIS
Dalam bab ini membahas pengujian dan analisis alat yang telah
dirancang dari peralatan yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan tujuan
mengamati apakah komponen tersebut bekerja sesuai dengan yang diharapkan.
Pengujian ini dilakukan berdasarkan pada masing-masing rangkaian pendukung
secara keseluruhan.

4.1 ALAT DAN BAHAN
1x Arduino Uno
1x RFID RC522
1x Relay
7x Kabel Jumper
1x Tag (kartu / gantungan kunci)
1x solenoid Lock
1x Baterai 12 volt
1x buzzer
2x led
1x breadboard
Skematik
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4.2 CARA MENJALANKAN PERANGKAT
Langkah 1:
Ketik kode program di lembar kerja aplikasi arduino :
Penulisan Kode:
//Viral Science www.youtube.com/c/viralscience
//RFID Solenoid Lock
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define LED_G 5 //define green LED pin
#define LED_R 4 //define red LED
#define RELAY 3 //relay pin
#define BUZZER 2 //buzzer pin
#define ACCESS_DELAY 2000
#define DENIED_DELAY 1000
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
instance.

// Create MFRC522

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Initiate a serial communication
SPI.begin();
// Initiate SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Initiate MFRC522
pinMode(LED_G, OUTPUT);
pinMode(LED_R, OUTPUT);
pinMode(RELAY, OUTPUT);
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
noTone(BUZZER);
digitalWrite(RELAY, LOW);
Serial.println("Put your card to the reader...");
Serial.println();
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}
void loop()
{
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
{
return;
}
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
{
return;
}
//Show UID on serial monitor
Serial.print("UID tag :");
String content= "";
byte letter;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
{
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
}
Serial.println();
Serial.print("Message : ");
content.toUpperCase();
if (content.substring(1) == "83 23 38 BB") //change here the UID of
the card/cards that you want to give access
{
Serial.println("Authorized access");
Serial.println();
delay(500);
digitalWrite(RELAY, HIGH);
digitalWrite(LED_G, HIGH);
delay(ACCESS_DELAY);
digitalWrite(RELAY, LOW);
digitalWrite(LED_G, LOW);
}
else {
Serial.println(" Access denied");
digitalWrite(LED_R, HIGH);
tone(BUZZER, 300);
delay(DENIED_DELAY);
digitalWrite(LED_R, LOW);
noTone(BUZZER);
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}
}

Langkah 2:
Untuk memilih perangkat arduino yang digunakan.

Langkah 3 :

Langkah 4 :
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Langkah 5:
Tekan tombol serial monitor

Tampilan serial monitor

Langkah 6:
Dekatkan kartu pada RFID
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Pada serial monitor terdapat tampilan access denied Berarti akses salah dan
indicator lampu merah menyala maka senoid lock tidak terbuka,

Pada serial monitor terdapat tampilan pesan Autorised Access
Berarti akses benar dan indicator lampu hijau menyala maka senoid lock
akan terbuka,
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BAB 5 : PENUTUP
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian pada alat system kunci elektronik ini dapat
diambil beberapa kesimpulan yaitu:
1. Data yang dihasilkan tiap kartu memiliki nilai yang berbeda-beda
2. Data dari masukan kartu tergantung dari program/RFID yang
digunakan
3. Rangkaian driver akan berkerja ketika diberi logic 1 dan tidak akan
berkerja jika diberi logic 0
4. Solenoid door lock pada alat ini dapat di aktifkan dengan
menggunakan teganga 9 volt dan arus minimal 650mA
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