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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat di kehidupan manusia. 

Dari informasi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun hingga masalah 

keamanan. Kemajuan teknologi turut membantu dalam pengembangan sistem 

keamanan yang handal. Salah satu penerapan sistem keamanan adalah untuk 

pengaman ruangan.  

Saat ini sering dijumpai masalah mengenai keamanan, pencurian telah 

menghantui banyak perusahaan, baik berupa barang atau data yang sangat 

berharga.  Sistem Keamanan Ruang Server Dengan Personal Identification 

Number Berbasis Radio Frekuensi Identification dirasa sangat tepat menghadapi 

kondisi yang saat ini dihadapi oleh perusahaan atau instansi yang mempunyai 

masalah besar terhadap keamanan. Sistem ini menggunakan keamanan yang 

berlapis mulai dari penggunaan RFID (Radio Frequency Identification) yaitu 

salah satu produk dari pengembangan teknologi nirkabel yang saat ini terus di 

aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. RFID sendiri terbuat dari bahan yang anti 

gores dan tahan air, sehingga terkesan mobile.  Kemudian untuk memberikan 

pengamanan berlapis, maka digunakan pula Personal Identification Number (PIN) 

yang hanya diketahui oleh user itu sendiri. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Terjadinya pencurian data atau barang berharga oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

b. Akses keluar masuk ruangan tidak terkontrol. 
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1.3. Batasan Masalah 

a. Masih menggunakan alat bantu yaitu kartu RFID 

b. Alat yang dirancang masih berupa prototype. 

c. RFID hanya dimiliki oleh orang yang berkepentingan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah; 

a. Membuat Sistem Keamanan Ruang Server dengan Personal 

Identification Number (PIN) Berbasis Radio Frequency Identification 

sebagai akses masuk ruangan.  

b. Terkontrolnya jumlah dan nama orang yang keluar masuk ruangan. 

 

1.5. Metode Peneltian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah: 

a. 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. 

b. Analisis sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan 

tahap proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis 

sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Analisis masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi 

pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

2) Analisis Sistem Berjalan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem atau proses yang 

sedang berjalan sekarang. 
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3) Analisis kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahuai kebutuhan sistem, 

kebutuhan user, kebutuhan admin, kebutuhan proses, kebutuhan output 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 

 

c. Perancangan sistem 

Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisis sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang 

diusulkan dan tergambarkan oleh diagram blok. Perancangan sistem 

dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Perancangan Modul Microcontroller ATMega8535 

Tahapan ini terdiri dari skema Microcontroller, Algoritma dan 

Flowchart perancangan yang akan diproses dan diprogram kedalam 

microcontroller ATMega8535; 

2) Perancangan Modul PIN 

Tahapan ini terdiri dari skema dan Flowchart proses modul pin; 

3) Perancangan Modul Aktuator 

Pada perancangan modul aktuator terdiri dari skema-skema yang 

menjelaskan rangkaian pada solenoid; 

4) Peracangan Modul RFID Reader 

Tahapan ini terdiri dari skema RFID Reader, algoritma RFID 

Reader dan Flowchart pada modul ini yang menjelaskan proses RFID 

membaca Tag / kartu RFID; 

5) Perancangan Interface 

Perancangan ini terdapat rancangan layar-layar antarmuka admin 

yang akan berkomunikasi dengan sistem; 

6) Perancangan Database 

Perancangan ini terdiri dari ERD, ERD ke LRS dan LRS yang 

menjelaskan isi serta proses database. 
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d. Implementasi 

Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil-hasil dari instalasi perangkat 

keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan layar dan 

pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan uji coba terhadap aplikasi dengan 

metode Black Box. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila 

terdapat kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat 

dilakukan perbaikan yang diperlukan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, metode penelitian dan sitematika penulisan. 

 

2. Bab II Landasan Teori 

Landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

tentang Hashing dalam pemrosesan PIN, RFID, Operating System dan 

Server Apache serta alat-alat atau software pendukung lainnya. 

 

3. Bab III Pemodelan Proyek 

Bagian pertama menjelaskan tentang Project Execution Plan (PEP) seperti 

Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, Identifikasi Deriveriables, 

Penjadwalan Proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Struktur Tim 

Proyek. 

 

4. Bab IV Analisa Sistem dan Perancangan Sistem 

Bagian pertama menjelaskan tentang gambaran umum proyek penelitian, 

analisis masalah yang terdapat di kasus yang sedang diteliti. Kemudian 

paparan implementasi dan analisis hasil uji coba program. 
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5. Bab V Kesimpulan 

Berisi tentang kesimpulan dari membuat Sistem Keamanan Ruangan 

dengan Personal Identification Number Berbasis RFID, Sistem PHP dan 

Ajax. 


