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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1.Tinjauan Pustaka 

 Penelitian yang dilakukan oleh Bias Surya (Rabu, 29 Januari 2014) 

dengan judul tugas akhir “Perancangan Aplikasi Arduino pada Alat 

Pengamanan Pintu dengan Login dan Password”. Alat yang digunakan adalah 

Arduino Uno, kunci Electric Strike beroperasi dengan mengirimkan arus listrik 

kepada solenoida untuk melepaskan dan membuka pintu atau sebaliknya 

tergantung dari arus listrik yang dipasangkan dengan satu set kunci remote 

control yang menggunakan teknologi radio frekuensi untuk kartu atau akses 

kontrol sidik jari / fingerspot akses kontrol. 

 Puguh Gambiro “Perancangan Sistem Keamanan Hak Akses Pintu 

AKPOL Semarang Menggunakan RFID” pada (2014). Radio Frequency 

Identification atau Identifikasi Frekuensi Radio adalah sebuah metode 

identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut RFID atau transponder 

untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label RFID berisi informasi 

yang disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga beberapa meter 

jauhnya. Sistem pembaca RFID tidak memerlukan kontak langsung, label 

RFID terdiri atas microchip silikon dan antena. Sistem Informasi di AKPOL 

Semarang ini berbasis RFID dan dilengkapi dengan metode Xpress Ticketing. 

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Karin (2015) “Pengendian PLC 

dengan Arduino Pintu Garasi Autometic”. PLC adalah rangkaian elektronik 
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berbasis microprocessor yang beroperasi secara digital berorientasi kepada 

pengguna, untuk melakukan fungsi khusus seperti logika, sequencing, timing 

dan arithmetic. melalui input baik analog maupun digital, untuk berbagai 

proses hasil berupa tindakan yang dilakukan oleh mesin. PLC merupakan 

sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay 

yang banyak dijumpai pada sistem kontrol konvensional, dirancang untuk 

mengontrol suatu proses tindakan mesin atau alat yang bekerja. 
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No Penitian/Tahun Objek Metode Arduino Hasil 

1 Bias Surya K 

(2014) 

Perancangan 

Aplikasi Arduino 

pada Alat 

Pengamanan Pintu 

dengan Login dan 

Password. 

Enkripsi 

Data 

Arduino Uno Program pertama kali 

dijalankan arduino akan 

melakukan inisialisasi 

masukan dan keluaran. 

setelah itu arduino akan 

membaca data dari 

keyboard kemudian di 

bandingkan.  

2 Puguh Gambiro 

(2014) 

Perancangan 

Sistem Keamanan 

Hak Akses Pintu 

AKPOL Semarang 

dengan RFID. 

Xpress 

Ticketing 

Arduino Uno Perkembangan teknologi 

Radio Frequency 

Identification (RFID) 

dewasa ini berkembang 

sangat pesat. Teknologi 

identifikasi ini bannyak 

digunakan di berbagai gate 

perumahan mewah, dan 

hotel berbintang dalam 

membentu 

pengidentifikasian suatu 

objek. 

3 Karin PENGENDALIAN Enkripsi Arduino Uno PLC atau yang di sebut 
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(2015) 

 

PLC DENGAN 

ARDUINO  

PINTU GARASI 

AUTOMATIC 

 

Data programmable logic 

controller  ialah rangkaian 

elektronik berbasis 

mikroprosesor yang 

beroperasi secara digital, 

menggunakan 

programmable memory 

untuk menyimpan instruksi 

yang berorientasi kepada 

pengguna, untuk 

melakukan fungsi khusus 

seperti logika, sequencing, 

timing, arithmetic, melalui 

input baik analog maupun 

digital, untuk berbagai 

proses hasil berupa 

tindakan yang dilakukan 

oleh mesin.  

4 Usulan Peneliti 

(2017) 

Keamanan Kunci 

Pintu Rumah 

Berbasis Android 

dan Arduino 

dengan Metode 

Pairing 

Bluetooth 

Arduino Nano Pengamanan yang di 

gunakan pada kunci pintu 

rumah dapat menggunakan 

Android dengan 

memasukan password, 
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Tabel 1.0 Perbandingan 

 Dari tabel perbandingan dapat ditinjau perbandingan antara penelitian 

dari Bias Surya K, Puguh Gambiro dan Karin tentang keamanan kunci pintu 

dari embedded system menggunakan arduino. Kemudian dilakukan 

pengembangan teknologi dengan perpaduan embedded system dalam 

genggaman berupa smartphone, dengan metode pairing Bluetooth.  

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1.  Sistem 

 Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas (1); susunan yang teratur dari pandangan, 

teori, asas, dan sebagainya (2); metode (3). Maka sistem merupakan suatu 

unsur utama yang fungsi tersendiri dan mendukung untuk berdirinya unsur 

utama. (Sasrawan Hedi, 2014) 

 

 

2.2.2 Embedded System  

Pairing Bluetooth. maka dapat membuka dan 

menutup pintu rumah 

dengan smartphone dengan 

metode pairing bluetooth . 
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 Embedded System merupakan sistem tertanam merupakan sistem 

komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan 

biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Sistem ini 

menjadi bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri atas mekanik dan 

perangkat keras lainnya. Bidang embedded system mencakup penguasaan 

perangkat keras (hardware). Sistem embedded merupakan sebuah sistem 

(rangkaian elektronika) digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang 

lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronika.  

 Kata embedded menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. 

Embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan 

microcontroller, sistem embedded dapat memberikan respon yang sifatnya real 

time dan banyak digunakan pada peralatan digital, seperti jam tangan. 

Embedded system adalah sistem dengan mempunyai computing power. Dengan 

kata lain dilengkapi dengan sebuah processor. Bekerja di lingkungan luar 

ruangan IT. Jadi kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan AC dan 

menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Memiliki tugas yang 

spesifik. Beda dengan PC atau Server yang relatif lebih multi purpose (Febriadi 

Santosa, 2010). 

2.2.3 Keamanan Kunci Pintu Rumah  

Keamanan kunci pintu ini diaplikasikan atau diterapkan pada rumah 

untuk mengamankan rumah, agar terhindar dari pencurian atau pembobolan 

atau perampokan dan kejahatan lainnya. Tentunya keamanan kunci pintu ini 

menggunakan teknologi dengan proses pairing Bluetooth jika telah terhubung 
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maka di minta memasukkan username dan password untuk membuka atau 

mengunci pintu rumah, (Eko Fitriyanto,2014).    

2.2.3.1 Jenis Kunci Pintu Rumah 

    Kunci pintu Konvensional merupakan kunci pintu manual yang banyak 

terdapat pada bangunan seperti rumah, toko, kios dan masih terdapat di 

sebagian hotel kelas menengah kebawah. Berikut macam kunci pintu 

konvensional :  

a. Kunci Tuas 

Kunci tuas merupakan bagian dari kunci pintu jenis konvensional 

dengan model kunci pintu yang paling sederhana, kunci memanjang 

dan bergerigi sedikit. 

b.Kunci pintu Silinder 

Kunci pintu silinder kunci pintu model menyerupai kunci pintu tuas 

cara kerja hampir sama secara fungsional maupun bentuknya, fungsi 

gerigi pada kunci pintu ini adalah untuk memutar slot agar terbuka 

dan tertutup.   

1. Kunci pintu Digital merupakan kunci pintu yang lebih modern yang 

lebih fleksibel dan aman dari sisi keamanan di banding dengan kunci 

pintu konvensional. Contoh kunci pintu Digital, sebagai berikut : 

a. Kunci pintu PIN 
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Penerapan kunci pintu PIN ini meyerupai pada Bank, memasukkan 

kode atau nomor pin yang telah di buat, maka otomatis pintu akan 

terbuka atau tertutup. 

b.Kunci pintu Remote  

Kunci pintu jenis ini menerapkan system kendali dengan pengontrol 

maka pintu akan tertutup atau terkunci sesuai yang di inginkan, jenis 

kunci pintu rumah remote yang akan di jadikan tugas akhir saya 

dengan menggunakan android sebagai pusat control system dan 

arduino sebagai pusat control keamanan kunci pintu rumah, dengan 

metode pairing Bluetooth. Alat bantu “Keamanan Kunci Pintu 

Rumah” menggunakan jenis kunci pintu Remote karena dapat di 

kendalikan/dikontrol dari jarak dekat maupun jauh (Kenari Djaja, 

2017). 

  

2.2.4 Android 

 Android merupakan OS smartphone yang saat ini penggunanya sudah 

tersebar di dunia, sehingga untuk membuka atau mengunci pintu rumah bisa 

dilakukan dengan sangat efisien sambil melakukan pekerjaan lainnya 

diandroid. Untuk membuka atau menutup kunci pintu dibutuhkan sebuah kata 

sandi dan pintu tidak akan terbuka jika kata sandi yang dimasukkan salah. Oleh 

karena itu keamanan dan kepraktisan merupakan faktor utama dirancangnya 

"Sistem Keamanan Kunci Pintu Rumah Berbasis Android dan Arduino" 

dengan metode pairing Bluetooth, (Eka, 2017). 
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2.2.5 Arduino Nano 

Arduino Nano adalah salah satu varian dari produk board mikrokontroller 

keluaran Arduino. Arduino Nano adalah board Arduino terkecil, menggunakan 

mikrokontroller Atmega 328 untuk Arduino Nano 3.x dan Atmega168 untuk 

Arduino Nano 2.x. Varian ini mempunyai rangkaian yang sama dengan jenis 

Arduino Duemilanove, tetapi dengan ukuran dan desain PCB yang berbeda. 

Arduino Nano tidak dilengkapi dengan soket catudaya, tetapi terdapat pin 

untuk catu daya luar atau dapat menggunakan catu daya dari mini USB port, 

(Djukarna, 2015).   

 

Gambar 2.0 Arduino Nano 

2.2.5.1 Mode Pairing Bluetooth HC-05 ke arduino 

 Sebuah sistem communication mode dengan pairing Bluetooth, memiliki 

dua macam, yakni order-response work mode dan automatic connection work 

mode. Metode yang di pilih adalah order-response-work-mode karena 
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Bluetooth HC-05 tidak bisa otomatis terhubung, metode ini adalah komunikasi 

yang dijalin antar bluetooth yang dilakukan secara manual, dengan 

mengkoneksikan kedua piranti bluetooh (HC-05 pada arduino dengan 

Bluetooth pada android) menggunakan bantuan operator atau manusia, (saptaji, 

2015). 

2.2.5.2 Menghubungkan Arduino ke HC-05 

Pada Arduino Pro Mini tidak dibutuhkan lagi tambahan kapasitor 100nF 

antara jalur reset Arduino Pro Mini dengan pin 32 Bluetooth HC-05. Hal ini 

dikarenakan kapasitor 100nF tersebut sudah tersedia di board Arduino Pro 

Mini. Jika menggunakan Arduino Pro Mini dengan external power supply, 

power bisa dimasukkan ke pin VCC atau pin RAW. Bedanya adalah jika power 

dimasukkan melalui pin VCC maka tegangan haruslah yang sudah ter-regulasi 

yakni berupa tegangan +5V atau +3.3V, sedangkan untuk pin RAW adalah 

untuk tegangan diatas 5V, (Catur, 2016). 

 

Gambar 2.1 Menghubungkan Arduino ke Bluetooth HC-05. 
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2.2.6 Metode Pairing Bluetooth  

 Teknologi Bluetooth memungkinkan pengguna untuk bertukar transmisi 

dan komunikasi data, suara antara dua atau lebih perangkat, jika perangkat 

berada di jarak yang dekat antara satu sama lain. Ada berbagai cara 

menggunakan teknologi Bluetooth, seperti menghubungkan earpiece nirkabel 

Bluetooth ke ponsel untuk menelpon saat berkendara. Segala bentuk 

pengontrolan embedded system melalui Bluetooth salah satu bentuk teknologi 

smart long distance’s.  

Adanya metode dan proses pairing Bluetooth antara arduino pro mini yaitu 

HC-05 dengan android di gunakan sebagai konektivitas saat di lakukan buka 

atau tutup kunci pintu rumah. teknologi Bluetooth sendiri adalah merupakan 

teknologi wireless yang di gunakan untuk melakukan transfer data jarak 

pendek dengan transmisi radio (2400-2480 MHz). Bluetooth mampu 

menciptakan sebuah Personal Area Network (PAN) yang memiliki tingkat 

keamanan tinggi melalui sebuah perangkat mobile/smartphone. Pada android 

sendiri Bluetooth memiliki jarak minimal 1 cm dan jarak maksimal hingga 100 

meter dengan atau tanpa penghalang, sedangkan pada arduino sendiri memiliki 

jarak minimal 0,5 mm dan jarak maksimal 30 m tanpa penghalang, (Amri 

Khoirul Fath, 2010).  
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Gambar 2.2 Diagram blok system 

 


