
 

 

1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini keamanan brankas uang menggunakan sistem penguncian 

manual yaitu menggunakan kunci konvensional. Penggunaan kunci konvensio na l 

memiliki tingkat kemanan yang sangat rendah pada zaman sekarang, karena harus 

membawa kunci ketika akan membuka brankas dan seringkali kita lupa bahkan 

kehilangan kunci. Penggunaan kunci konvensional juga mudah dibuka oleh pencuri   

Semakin berkembangnya teknologi mikrokontroler saat ini, sistem 

keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik sebagai pengganti  

sistem keamanan kunci konvensional. Automatic Identification (Auto-ID ) banyak 

dikembangkan untuk peningkatan keamanan dan pembacaan identitas. Teknologi     

Radio Frequency Identification (RFID) banyak digunakan untuk identifikasi pada 

binatang, keylock  pada mobil, dan sebagai sistem keamanan.  

RFID merupakan teknologi untuk mengidentifikasi seseorang atau objek 

benda dengan menggunakan transmisi frekuensi radio, khususnya 125kHz, 

13,56MHz atau 800-900MHz. RFID menggunakan komunikasi gelombang radio 

untuk secara unik mengidentifikasi objek atau seseorang. Elektronik Kartu Tanda 

Penduduk (e-KTP) dapat digunakan sebagai RFID tag karena didalamnya terdapat chip 

yang menyimpan nomor ID unik, alat pengaman pintu ini memanfaatkan e-KTP untuk 

membuka pintu. RFID reader 13,56MHz digunakan untuk membaca nomor ID pada e-

KTP, mikrokontroler ATmega328 sebagai pengatur input/output rangkaian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul  "Rancang Bangun 

Aplikasi Pengaman Akses Brankas Uang Berbasis RFID Menggunakan e-KTP 

dan SMS Sebagai Notifikasi”. 

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaman brankas berbasis 

mikrokontroler.  Widiatmoko, (2015) : Perancangan Sistem Otomatisasi Perangkat 

Elektronik Rumah Berbasis Internet Of Things Memanfaatkan Framework Soulis 
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dan Openhub dan Eko Saputro, (2016) : Rancang Bangun Pengaman Pintu 

Otomatis Menggunakan E-KTP berbasis Mikrokontroler Atmega328. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari masalah di atas adalah “bagaimana cara kerja  

aplikasi pengaman akses brankas uang berbasis RFID menggunakan e-KTP dan 

SMS sebagai notifikasi terhadap penggunanya”. 

1.3  Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan microcontroler arduino dengan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan e-KTP menggunakan RFID tag 

2. e-KTP yang di gunakan adalah e-KTP yang telah terdaftar 

3. Jarak sensor e-KTP dengan RFID minimal satu sampai lima senti meter  

4. Alat ini sangat bergantungan dengan tegangan listrik. 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah merealisasikan pengamanan pintu brankas 

menggunakan e-KTP menggunakan microcontroler arduino dan mempermudah 

kontrol langsung terhadap siapa saja yang sudah masuk ke dalam ruangan brankas 

uang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Memberi kemudahan bagi karyawan untuk memonitoring secara 

langsung terhadap setiap orang yang masuk dalam ruang brankas. 

2. Memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi di banding kunci 

konvensional. 

3. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan dasar 

pengembangan pemanfaatan e-KTP di berbagai bidang. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Studi pustaka (Literatur) 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal 

dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah dan internet 

dimana isi dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan 

acuan dalam penulisan ini. 

2. Analisis masalah 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan 

tahap proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. 

Analisis sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

a. Penyelesain masalah 

Pada tahap ini memberikan solusi dari permasalahan yang sedang 

di hadapi 

b. Identifikasi  kebutuhan 

Pada tahap ini melakukan peninjauaan untuk apa saja yang di 

perlukan  

3. Analisis kebutuhan 

Berdasarkan analisis masalah pada tahap ini menjelaskan apa saja yang 

harus di lakukan. Antara lain adalah: 

a. Analisis kebutuhan Perangkat keras 

b. Analisa kebutuhan Perangkat Lunak 

4. Analisis sistem berjalaan dengan acttivity dan usecase 

Pada tahap ini di lakukan untuk mengetahui sistem atau prosess yang 

sedang berjalaan sekarang, digambarkan dalam activity diagram dan 

usecase diagram. 

5. Analisis Kelayakan Sistem 

Pada tahap ini menjelaskan sistem yang di buat layak atau tidak untuk 

digunakan. 
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6. Analisis Kelayakan Teknik 

Pada tahap ini apakah sistem yang akan di buat memenuhi syarat 

aspek teknologi yang cukup baik. 

7. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisis sistem yang ada, sehingga menghasi lkan 

model baru yang diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan 

tahap sebagai berikut: 

a. Analisis aplikiasi pengendali rumah jarak jauh terintegrasi 

Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahahui bagaimana prosess 

sistem yang baru bekerja di gambarkan dalam activitiy diagram dan 

usecase diagram. 

b. Perancangan sistem kerja 

Pada tahap ini menjelaskan perancangan sistem kerja yang 

digambarkan melalui deployment diagram dan blok diagram. 

c. Perancangan Perangkat keras 

Pada tahap ini akan memberikan gambaran rangkaian sistem yang 

akan di gunakan. 

8. Implementasi 

Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil-hasil dari instalas i 

perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan 

layar dan pengujian.  Pada  tahap  pengujian  dilakukan  uji  coba  

terhadap  aplikasi. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluas i. 

Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut, 

maka dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan serta 

sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

BAB II       LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti 

stakeholder, identifikasi deliveriables, penjadwalan proyek, RAB (Rencana 

Anggaran Biaya) dan tim proyek. 

BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, baik itu 

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan 

hasil uji coba program. 

BAB V       PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada bab-

bab yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


