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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pengaman pintu pada rumah umumnya masih menggunakan 

sistem kunci biasa yang kemungkinan dapat ditembus keamanannya 

menggunakan kawat atau kunci T. Seiring perkembangan zaman, 

diciptakan sistem pembuka dan pengunci pintu yang menggunakan 

elektronik dalam sistem mengunci pintu, yaitu dengan cara menekan 

salah satu tombol dan memasukkan password untuk membuka pintu. Ada 

sebagian orang yang menempuh hidup dengan jalan pintas untuk 

mendapatkan kekayaan, salah satunya kejahatan mencuri. Orang akan 

lebih mudah mencuri dirumah yang tidak memiliki sistem keamanan. 

Dengan kemajuan teknologi maka manusia akan dituntut untuk dapat 

member solusi dari berbagai masalah macam keamanan. Salah satunya 

adalah teknologi mikrokontroler untuk memecahkan solusi tersebut. 

Teknologi mikrokontroler pada saat ini merupakan bukan hal baru lagi 

bagi manusia yang berkecimpung dalam dunia komputer, Mikrokontroler 

sangat membantu aktifitas manusia karena dari segi biaya pembuatan alat 

tersebut juga lebih ekonomis, disamping itu dengan menggunakan 

mikrokontroler akan lebih praktis dan sederhana. 

Mikrokontroler merupakan sebuah IC yang di dalamnya sudah 

mencakup central processing unit, EEPROM, RAM, input/output. Dengan



2 

 

 

 

demikian untuk melakukan eksperimen pada mikrokontroler diperlukan 

seperangkat software ditulis dengan bahasa assembly atau bahasa C 

yang kemudian dikompilasi dan dikonversi ke format .hex agar bisa 

diterjemahkan oleh mikrokontroler. 

Mikrokontroler dengan tambahan komponen pendukung seperti 

keypad, motor stepper atau motor DC serta penampil LCD cukup 

mendapatkan prototipe pengunci pintu terproteksi password berbasis 

mikrokontroler ATmega16. 

Hal tersebut melatarbelakangi untuk pembuatan sebuah alat untuk 

memberikan keamanan pada pintu rumah maka dalam hal ini akan 

dilakukan pembuatan Tugas Akhir dengan judul “Prototipe Pengunci 

Pintu Terproteksi Password Berbasis Mikrokontroler ATmega16”.  

 

B. Tujuan 

Pembuatan Tugas Akhir prototipe pengunci pintu terproteksi password 

berbasis mikrokontroler ATmega16 menggunakan perangkat tambahan 

seperti keypad matriks4x4, LCD 2x16, Motor DC ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Dapat membangun hardware yang terdiri dari keypad matriks 4x4, 

LCD 2x16, Motor DC, dan pengendali utama yaitu mikrokontroler 

ATmega16. 

2. Dapat membangun software menggunakan bahasa C codevision AVR 

untuk membuat “Prototipe Pengunci Pintu Terproteksi Password 

Berbasis Mikrokontroler ATmega16”. 
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C. Batasan Masalah 

Permasalahan yang dikemukan dalam identifikasi masalah tidak dapat 

dibahas secara keseluruhan, namun penulis menemukan beberapa 

keterbatasan yang hingga saat ini belum menemukan solusi yang baik 

secara hardware maupun software, keterbatasan tersebut yaitu tidak 

disertakan penyedia sumber tegangan cadangan disaat PLN sedang 

padam, sistem keamanan pada prototipe tersebut belum sepenuhnya 

aman karena data pada password belum menggunakan sistem enkripsi 

dan dekripsi, meskipun pengubahan password dapat dirubah melalui 

program namun pengubahan password tidak dapat dilakukan diluar 

program atau fasilitas menu untuk pengubahan password. 

Dengan adanya masalah – masalah, penulis dapat mengembangkan 

prototipe dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. 

 


