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BAB 2 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Dalam melakukan perancangan “Prototipe Pengunci Pintu 

Terproteksi Password Berbasis Mikrokontroler ATmega16” yang 

memanfaatkan Keypad Matriks4x4, LCD 2x16, dan Motor DC ini digunakan 

metode rancang bangun. Secara urut metode tersebut adalah dengan 

menentukan identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, perancangan 

perangkat keras dan perangkat lunak, pembuatan alat serta pengujiannya. 

1) Identifikasi Kebutuhan 

Dalam proses realisasi sistem, hal awal yang harus dilakukan adalah 

melakukan identifikasi kebutuhan sistem. Dalam hal ini harus 

memperhatikan kebutuhan akan komponen penyusunnya, yaitu : 

1. Perlunya rangkaian penyedia tegangan DC 5Volt dan 12Volt. 

2. Perlunya rangkaian yang mampu mengendalikan putaran motor 

searah jarum jam atau sebaliknya. 

3. Perlunya rangkaian pengendali yang mampu mengendalikan seluruh 

rangkaian pada system ini.  

4. Perlunya penampil atau display yang mampu memberikan keterangan 

dan status keadaan yang sebenarnya. 

5. Perlunya rangkaian tombol atau keypad yang mampu menginputkan 

data
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2) Analisa Kebutuhan Objek 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan tersebut, maka diperoleh beberapa 

analisis kebutuhan alat yang dibuat, yaitu sebagai berikut : 

1. Rangkaian power supply dengan spesifikasi +5Volt DC, +12Volt DC 

sebagai penyedia tegangan. 

2. Rangkaian IC L293D sebagai driver untuk mengendalikan putaran 

Motor DC. 

3. Rangkain Sistem Minimum ATmega16 sebagai pengendali dari 

seluruh rangkain. 

4. Penampil “Display” berupa LCD 2x16. 

5. Keypad Matriks4x4 atau 3x3. 

3) Algoritma Dan Flow chart 

1. Algoritma 

Step 1 : Mulai. 

Step 2 : nilai=0, temp[15], array[15], i=0, indeks=0; 

Step 3 : Simpan angka 130788 pada variable password. 

Step 4 : Melakukan pembacaan salah satu tombol pada keypad, jika 

berlogika 0 atau ditekan maka melakukan inisialisasi PWM 

dan Motor Dc berputar searah jarum jam lalu pintu terkunci 

kemudian Motor DC berhenti. 

Step 5 : Permintaan password untuk membuka kunci. 

Step 6 : Melakukan proses Scanning  untuk mendeteksi penekanan 
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pada tombol keypad. 

Step 7 : Pendeteksian penekanan tombol pada keypad disimpan 

pada variable i bertipe array. 

Step 8 : Melakukan proses pembacaan variable i, jika variable i 

bernilai 1 atau menekan tombol 1 pada keypad tsb, maka 1 

disimpan pada variable nilai, dan jika i bernilai dari 2 hingga 

8 maka melakukan inisialisasi pembacaan angka agar 

berderet yaitu melakukan proses perumusan dimana 

nilai=(nilai*10)+array[i]; 

Step 9  Konversi variable nilai agar ditampilkan ke display LCD 

2x16. 

Step 10  Tampilkan variable nilai ke display LCD 2x16. 

Step 11 : Bandingkan variable password dengan variable nilai 

Step 12 : Apakah nilai = password? Jika benar maka melakukan 

inisialisasi PWM dan Motor DC berputar berlwanan arah 

jarum jam lalu kunci pintu terbuka kemudian Motor DC 

berhenti. Jika nilai != password atau tidak sesuai dengan 

password maka Motor DC tidak ada putaran sama sekali 

artinya wrong password, dan kembali ke step 5. Namun 

disaat 3 kali memasukkan password yang salah maka akan 

terjadi error, penanggulangannya yaitu dengan cara 

menekan tombol reset agar kembali ke program awal. 

Step 13 : Selesai. 
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2. Flowchart 
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4) Perancangan Alat 

1. Perancangan Sistem Perangkat Keras (Hardware) 

Perancangan perangkat keras dalam sistem ini didasarkan pada 

analisis kebutuhan sistem. Adapun bagian-bagian yang diperlukan 

dapat disusun dalam blok diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Blok Diagram Perancangan Alat 

Pada alat Password Protected Door Lock ini menggunakan Keypad 

Matriks4x4 sebagai penginputan data oleh penulis, lalu akan dibaca 

oleh mikrokontroler ATmega16 berupa data digital atau data biner, 

yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengaktifkan driver 

motor l293D sebagai pengendali Motor DC agar bisa berputar searah 

jarum jam atau sebaliknya. 

Adapun perancangan perangkat keras pada sistem ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Rangkaian Keypad Matriks 4x4. 

Keypad Matriks adalah tombol – tombol yang disusun 

secara matriks (baris x kolom) sehingga dapat mengurang 

penggunaan pin input. Sebagai contoh, Keypad Matriks 4×4 

Keypad ATmega16 

LCD 

L293D motor 

DC 

Keypad ATmega16 

LCD 

L293D motor 

DC 
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cukup menggunakan 8 pin untuk 16 tombol. Hal tersebut 

dimungkinkan karena rangkaian tombol disusun secara 

horizontal membentuk baris dan secara vertikal membentuk 

kolom: 

 

 

 

Gambar 2. Blok Rangkaian keypad Matriks 4x4 

Keypad Matriks tersebut dijadikan sebagai inputan yang  

dihubungkan ke mikrokontroler pada PORT B.0 hingga 

PORTB.7.Keypad termasuk alat interface yang sering dan 

cukup mudah untuk digunakan. Karena keypad salah satu 

sarana inputan yang banyak digunakan dalam aplikasi machine 

interface misalnya: 

1. Pada system keamanan rumah, keypad bisa digunakan 

untuk peng-Inputan password pintu rumah. 

2. Pada system absensi pegawai, keypad bisa digunakan bagi 

pegawai untuk memasukkan ID-nya.dll 
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b. Rangkaian Sistem Minimum Mikrokontroler ATmega32 

Mikrokontroler Atmega16 digunakan sebagai pengendali 

utama pada alat Password Protected Door Lock ini. Alasan 

penggunaan IC mikrokontroler tipe ini sensor meskipun Penulis 

tidak menggunakan Port ADC, namun telah banyak beredar 

dipasaran sudah  tersedia fasilitas ADC untuk proses olah data 

dari sensor, selain itu pemrograman serta prtoses pengisian 

(upload) program ke dalam flash memory-nya mudah.  

Pada perancangan ini digunakan 2 buah kapasitor 22 pF 

dan kristal 7,372 Mhz untuk membangkitkan sinyal detak 

(clock). Besar frekuensi sinyal detak tersebut menentukan 

kecepatan eksekusi instruksi yang akan dijalankan. Pada sistem 

ini rangakaian  clock terhubung ke pin 7 (XTAL2) dan pin 9 

(XTAL1) mikrokontroller ATmega32.  

Selain frekuensi, mikrokontroler memerlukan sinyal reset 

untuk mengubah isi program counter (berupa alamat memori 

yang sedang dieksekusi) kembali pada keadaan awal. Untuk 

rangkaian power on reset ini diperlukan 1 buah resistor 4K7Ω, 1 

buah kapasitor 100nF dan tombol berupa mikroswitch yang 

dipasang paralel dengan kapasitornya dan Vcc. Tombol reset 

dihubungkan ke kaki RST (pin 4).  

Adapun gambar sistem minimum beserta regulator tegangan 

keluaran +5 volt menggunakan IC L7805 tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3. Sistem minimum ATmega16 

Pada perancangan akhir ini tiga buah port yang terdapat 

pada mikrokontroler ATmega16. PORTB.0 hingga PORTB.7 

digunakan sebagai input pada Keypad Matriks 4x4. PORTC.0 

hingga PORTC.7 dihubungkan ke LCD 2x16 sebagai penampil 

atau output display. PORTD.0 dan PORT D.1 sebagai output 

yang dihubungkan ke input driver Motor L293D, dan PORTD.5 

(OC1A) dihubungkan ke PIN E1 driver motor sebagai 

pengendali Pulse Width Modulation (PWM) pada putaran Motor 

DC.  
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c. Rangkaian Display LCD M1632 

Sesuai dengan konfigurasi pin LCD type M1632 yang 

merupakan LCD 16 x 2, maka rangkaiannya adalah sebagai 

berikut : 

 

 Gambar 4.  Rangkaian Display (LCD) 
 

Jalur data LCD dihubungkan dengan Port C.4:7 ATmega 16, 

sedangkan jalur E (Enable), RS (Register Sellect) dan R/W 

(Read/Write) masing-masing dihubungkan ke PORTC.0 -> RS, 

PORTC.1 dihubungkan ke R/W, PORTC.2 dishubungkan ke E, 

PORTC.4 hingga PORTC.7 masing-masing dihubungkan ke D4 

hingga D7.      

d. Rangkaian Driver motor L293D QUADRUPLE HALF-H DRIVER 

Pada Dasarnya Driver motor L293D adalah berupa susunan 

transistor yang berbentuk H, untuk mengatur arah dan PWM 

(Pulse Width Modulation) 2 buah putaran motor DC, Namun 

dijadikan dalam bentuk satu kesatuan IC. L293D mampu 

beroperasi dari 4.5V hingga 36V, dan arus mencapai 600mA 

untuk setiap kanalnya. 
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Gambar 5. rangkaian L293D 

Output 1 dan Output 2 terhubung ke motor DC, diberikan 

tegangan 5volt dan 12volt, artinya 5volt untuk aktif high, dan 0 

untuk aktif low, dan 12 volt untuk mengaktifkan motor DC. 

Terdapat Diode internal yaitu berfungsi agar melindungi IC dari 

kerusakan terhadap putaran motor. 

 

2. Perancangan Sistem Perangkat Lunak (Software) 

Dalam suatu sistem mikrokontroller salah satu hal sangat 

penting adalah perancangan perangkat lunak (software). Perancangan 

perangkat lunak berisi langkah kerja secara sistematis sesuai dengan 

bahasa pemrograman yang digunakan. Pada perancangan ini program 

yang dibuat menggunakan bahas C yang ditulis pada sebuah free 

software text editor khusus bernama Code Vision AVR C Compiler. 

Dengan bahasa pemrograman ini memungkinkan penulis membuat 
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program dengan logika yang lebih sederhana jika dibandingkan 

dengan menggunakan bahasa mesin (assembly). Meskipun pada saat 

sebelum dimasukkan ke sistem target bahasa C tersebut harus 

dikonversi ke bahasa mesin terlebih dahulu.  

Program yang ditulis disimpan dalam bentuk file ber-extensi .C. 

Setelah itu, file tersebut di-compile dan di-generate ke dalam file ber-

extensi *.HEX. Fungsi compiler yang telah tersedia pada Code Vision 

AVR C Compiler adalah untuk melakukan koreksi program apakah ada 

kesalahan atau tidak. Setelah tidak ditemukan error pada program, 

langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah men-downlod file ber-

extensi *.HEX tersebut ke sistem target ATmega16.  

3. Pembuatan Alat. 

Dalam melakukan perancangan Alat Password Protected Door Lock 

berbasis mikrokontroler ATmega16 yang memanfaatkan Keypad 

Matriks4x4, LCD 2x16, dan Motor DC ini terlebih dahulu harus 

mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Berikut ini 

adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat /system 

tersebut : 

1) Komputer untuk menggambar rangkaian, membuat layout PCB dan 

membuat program termasuk program untuk membuat gambar 

rangkaian schematic, lay out PCB, editor teks, kompiler assembly, 

Rangkaian Downloader berbasis USB  untuk download program ke 

mikrokontroler, dll. 
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2) PCB  

3) Pelarut Etching (FeCl3). 

4) Pelarut tinta atau tinner. 

5) Solder. 

6) Timah. 

7) Atraktor. 

8) Multimeter. 

9) Adaptor. 

10) Obeng. 

11) Tang penjepit dan tang potong. 

12) Bor PCB. 

13) Mur-baut. 

14) Komponen-komponen yang diperlukan. 

15) Bahan dan peralatan pendukung lainnya. 

Adapun proses pembuatan alat adalah sebagai berikut: 

1) Pembuatan PCB, adapun langkahnya sebagai berikut: 

a.  Membuat gambar rangkaian (layout PCB) menggunakan 

komputer dengan program aplikasi EAGLE 7. 

b. Mencetak gambar pada kertas hard paper, dengan catatan 

gambar yang di cetak harus berupa gambar negatif. 

c. Melekatkan gambar rangkaian negatif tersebut ke PCB yang 

sebelumnya sudah di bersihkan dengan amplas, lalu panaskan 

permukaaan kertas dengan setrika yang sudah panas, diamkan 
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selama 10 detik, kemudian ratakan permukaan kertas dengan 

ujung setrika hingga merata dan terlihat rangkaian positifnya. 

d. Merendam PCB ke dalam larutan FerriChloride (FeCl3) sampai 

terbentuk jalur PCB. Proses ini sering disebut sebagai proses 

etching. 

e. Merendam PCB yang sebelumnya sudah dilarutkan ke dalam 

larutan FerriChloride (FeCl3), kemudian larutkan kedalam 

pelarut tinta atau tinner / BBM, disarankan menggunakan BBM, 

karena selain lebih ekonomis juga lebih cepat melarutkannya. 

f. Mengecek jalur PCB yang sudah jadi dengan menggunakan 

multimeter. 

g. Mengebor PCB pada hole pin yang perlu untuk dibor. 

2) Pemasangan komponen – komponen yang diperlukan. 

3) Menguji rangkaian. 

4) Membuat program dengan komputer. 

5) Men-downloadkan program ke sistem minimum ATmega16 

6) Menguji coba program dengan hardware. 

7) Membuat Miniatur pintu yang sebelumnya pada gear box Motor DC 

telah terhubung dengan Panel Kunci (Dead Lock), Keypad 

Matriks4x4, LCD 2x16, dan Sistem Minimum ATmega16. 

8) Merangkai seluruh rangkaian dan mengujinya dengan penginputan 

data atau password yang sudah diketahui sebelumnya. 

 


