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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1  Analisa Kebutuhan Sistem 

Untuk mendapatkan tujuan sebuah sistem, dibutuhkan suatu 

kesatuan sistem yang  berupa perangkat lunak,  perangkat  keras, 

dan manusianya itu sendiri. 

 

2.1.1.  Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak merupakan software yang berfungsi 

mengendalikan dan mendukung segala aktifitas perangkat 

kerja. Berikut daftar perangkat lunak yang dapat digunakan 

dalam penyusunan proyek akhir ini : 

2.1.1.1. Windows 7 Professional 64-bit , Sistem operasi 

yang digunakan  dalam perancangan Tugas Akhir. 

2.1.1.2. Arduino 1.6.4, sebagai IDE (Integrated 

Development Environment) dalam pembuatan 

Sketch program. 

2.1.1.3. Fritzing 0.9.2 b 64-bit, Sebagai Visualisator 

perancangan sistem perangkat kerja. 

2.1.1.4. Corel Draw X6 64-bit, Sebagai Aplikasi dalam 

perancangan bangun miniatur pintu dan sistem 

pengunci. 
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2.1.1.5. yEd Graph Editor 64-bit, Sebagai aplikasi untuk 

merancang diagram alir pada perancancangan 

perangkat lunak. 

2.1.1.6. EAGLE 7.1.0 , Sebagai aplikasi untuk merancang 

schematic dan papan piranti elektronika. 

 

2.1.2.  Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras merupakan komponen fisik dari 

perangkat kerja yang terdiri dari : 

2.1.2.1. Arduino UNO R3 

Arduino UNO adalah sebuah board 

mikrokontroler yang didasarkan pada 

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 menghubungkan-nya ke 

sebuah computer dengan sebuah kabel USB atau 

mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC 

atau menggunakan baterai untuk memulainya. 
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Gambar 2.1 Arduino UNO R3 

Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat 

digunakan sebagai input dan output, 

menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), 

dan digitalRead(). Fungsi-fungsi tersebut 

beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima suatu arus 

maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah 

resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 

kOhm.  
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Gambar 2.2 Blok diagram arduino 

 

Blok-blok di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Universal Asynchronous Receiver / 

Transmitter (UART) adalah antar muka 

yang digunakan untuk komunikasi serial 

seperti pada RS-232, RS-422 dan RS-

485. 

2. 2KB RAM pada memory kerja bersifat 

volatile (hilang saat daya dimatikan), 

digunakan oleh variabel-variabel di 

dalam program. 

3.  32KB RAM flash memory bersifat non-

volatile, digunakan untuk menyimpan 

program yang dimuat dari komputer. 
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Selain program , flash memory juga 

menyimpan bootloader .  

Bootloader adalah program inisiasi yang 

ukurannya kecil, dijalankan oleh CPU 

saat daya dihidupkan. Setelah 

bootloader selesai dijalankan, berikutnya 

program di dalam RAM akan dieksekusi.  

4. 1KB EEPROM bersifat non-volatile, 

digunakan untuk menyimpan data yang 

tidak boleh hilang saat daya dimatikan. 

Tidak digunakan pada papan Arduino 

(red: namun bisa diakses/diprogram oleh 

pemakai dan digunakan sesuai 

kebutuhan). 

5. Central Processing Unit (CPU), bagian 

dari microcontroller untuk menjalankan 

setiap instruksi dari program. 

6. Port input/output, pin-pin untuk 

menerima data (input) digital atau 

analog, dan mengeluarkan data (output) 

digital atau analog.  
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2.1.2.2. Keypad Matriks 4x4 

Keypad Matriks adalah tombol-tombol yang 

disusun secara maktriks (baris x kolom) sehingga 

dapat mengurangi penggunaan pin input. Sebagai 

contoh, Keypad Matriks 4×4 cukup menggunakan 

8 pin untuk 16 tombol. Hal tersebut dimungkinkan 

karena rangkaian tombol disusun secara 

horizontal membentuk baris dan secara vertikal 

membentuk kolom. Sebagai konsekuensi tidak 

dimungkinkan pengecekkan lebih dari satu tombol 

sekaligus dalam satu slot waktu. 

Proses pengecekkan dari tombol yang 

dirangkai secara maktriks adalah dengan teknik 

scanning, yaitu proses pengecekkan yang 

dilakukan dengan cara memberikan umpan-data 

pada satu bagian dan mengecek feedback 

(umpan-balik) – nya pada bagian yang lain. Dalam 

hal ini, pemberian umpan-data dilakukan pada 

bagian baris dan pengecekkan umpan-balik pada 

bagian kolom. Pada saat pemberian umpan-data 

pada satu baris, maka baris yang lain harus dalam 

kondisi inversi-nya. Tombol yang ditekan dapat 
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diketahui dengan melihat asal data dan di kolom 

mana data tersebut terdeteksi 

 

Gambar 2.3 Schematic keypad 

 

Gambar 2.4 Skema rangkaian keypad dan arduino 

 

2.1.2.3. LCD Display 16x2 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu 

jenis media penampil yang menggunakan kristal 

cair sebagai penampil utama. LCD merupakan 

modul dot-matrix tampilan kristal cair (LCD) 

dengan tampilan 2 x 16 baris dengan konsumsi 

daya rendah. Modul LCD ini telah dilengkapi 
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dengan mikrokontroler yang didesain khusus 

untuk mengendalikan LCD, berfungsi sebagai 

pengatur (system controller) dan penghasil 

karakter (character generator). 

 

Gambar 2.5 Liquid Crystal Display (LCD) 

 

Gambar 2.6 Skema Rangkaian LCD dan Arduino 

 

 

2.1.2.4. Solenoide Door Lock 12 V 

Solenoide door lock adalah mekanik 

pengunci  yang bekerja secara elektro-mekanik 
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dimana mekanik pengunci menggunakan sistem 

kerja induksi magnet  melalui kumparan (coil) 

sebagai penggeraknya. Ketika kumparan tersebut 

mendapatkan supply tegangan (AC atau DC) 

maka kumparan tersebut akan berubah menjadi 

medan magnet sehingga menggerakkan piston 

(plunger)  yang berada di dalamnya. Solenoide 

yang digunakan memiliki prinsip normaly close 

(NC) yaitu dalam keadaan tidak terpengaruh oleh 

aliran listrik solenoide tersebut dalam mode 

mengunci. Tegangan yang digunakan adalah DC 

12 V dengan current 35 mA. 

 

Gambar 2.7 Solenoide door lock 12V 
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2.1.2.5. Power Supply 5, 9 dan 12 V 

Catu daya yang stabil untuk penyuplai daya 

pada perangkat arduino dan solenoide. 

Ditentukan 9V  karena Kebutuhan daya untuk 

arduino adalah 7-12V. Sedangkan untuk 

menyuplay solenoide adalah 12V. Dan untuk 

mengaktifkan solenoide driver  tanpa melalui 

arduino membutuhkan tegangan 5V.  

  

2.1.2.6. Solenoide Driver 

Solenoide Driver atau aktuator adalah 

sebuah piranti yang berfungsi untuk 

menggerakkan atau mengontrol mekanisme 

sistem penguncian solenoide. Solenoide driver 

akan dikontrol oleh sistem yaitu arduino dengan 

suplay daya 5V DC untuk kemudian 

mengkonfersikan kontrol tersebut menjadi kontrol 

penggerak solenoide dengan daya 12V DC. 
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Gambar 2.8 Schematic Solenoide driver 

2.2  Alat Dan Bahan 

Dalam pembuatan proyek akhir ini, alat dan bahan yang 

digunakan antara lain : 

Tabel 2.1 Alat dan Bahan 

Alat Bahan 

1. Obeng + dan - 

2. Solder dan Timah 

3. Pisau Cutter 

4. Gunting 

5. Tang Potong 

6. Bor 

7. Gergaji  

8. Spidol Permanen 

9. Laptop/PC 

1. Arduino R3 

2. Solenoide 12v, 0.35 A 

3. Keypad 4x4 

4. LCD Display 16x2 

5. Power Supply 

6. PCB 

7. Kabel Jumper 

8. Acylic 

9. Spacer 

10. Miniatur Pintu 
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2.3  Perancangan Sistem 

Perancangan sistem ini terdiri dari beberapa bagian, Gambar 

2.9 adalah gambaran umum (blok diagram) keseluruhan dari sistem 

pengamanan kunci pintu yang akan dirancang. Pada perencanaan 

sistem ini akan dibangun suatu alat yang dapat membuka kunci 

pintu menggunakan keypad matrik 4x4 dengan antarmuka 

penampil dengan layar LCD kemudian akan diteruskan ke modul 

solenoide  untuk mengaktifkan solenoide sehingga daya dapat 

masuk pada solenoide dan slot pengunci akan tertarik . 

 

Gambar 2.9 Blok Diagram Keseluruhan Sistem 

 

2.4  Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak dibahas dengan 

menggunakan diagram alir (flowchart). Spesifikasi fungsional 

perangkat lunak yang dirancang harus dapat ditentukan melalui 
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fungsi masukan (input) dan keluaran (output) program. Rancangan 

perangkat lunak dimulai dengan pembuatan sebuah flowchart 

seperti yang terlihat pada Gambar 2.10, Gambar 2.11, dan Gambar 

2.12 . 

 

Gambar 2.10 Flowchart bagian 1   

Awal Program, definisi variabel dan perulangan utama 
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Gambar 2.11 Flowchart bagian 2  

Mode user (Pemeriksaan user keypad, pengecekan password user 

dan eksekusi ketika pasworrd benar/salah) 
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Gambar 2.12 Flowchart bagian 3  
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Mode Admin  (Pemeriksaan admin keypad, pengecekan password 

admin dan eksekusi ketika pasworrd benar/salah) 


