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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kurangnya tingkat keamanan dan mahalnya biaya untuk meningkatkan 

keamanan pada rumah menjadi sering terjadinya pencurian dan pembobolan. 

Berbagai teknologi dikembangkan dalam bidang keamanan salah satunya adalah 

pengaman rumah, rumah dapat diamankan menggunakan kunci pintu tetapi saat ini 

masih banyak yang menggunakan pintu yang bersifat manual. Sistem pengamanan 

pintu yang bersifat manual memiliki banyak kekurangan diantaranya mudah 

dibobol, kunci pintu mudah diduplikasi dan sulit membuka kunci pintu ketika 

digunakan. Masalah pencurian, perampokan serta pembobolan pintu rumah menjadi 

sasaran utaman oleh pelaku tindak kejahatan. 

Seiring berkembangnya teknologi modern diharapkan bisa membantu 

mengatasi beberapa masalah yang terjadi. Dengan kemajuan teknologi di era 

komputerisasi pada saat ini maka sistem Internet of Things (IoT) adalah pilihan yang 

tepat untuk meminimalisir masalah yang terjadi pada kegiatan sehari hari. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka dibutuhkan alat seperti Smart 

Door sebuah alat pengaman pintu rumah yang dapat diakses dengan kartu yang telah 

terdaftar. Smart Door menggunakan mikrokontroller NodeMcu dan sensor RFID 

(Radio Frequency Identification) RC522 serta dilengkapi dengan komponen lainya. 

Untuk membuka pintu dapat menggunakan kartu RFID, jika kode kartu RFID sesuai 

data yang disimpan di mikrokontroller maka pintu akan terbuka dan jika kode kartu 

RFID tidak sesuai dengan data yang telah tersimpan maka pintu tidak akan terbuka, 

jadi tidak perlu lagi membawa kunci yang berat. Kartu RFID lebih mudah diselipkan 

di dompet atau dikantong. Hal ini memberikan rasa kenyamanan dalam 

menggunakan alat tersebut. 

 

 1.2. Rumusan Masalah 

Pada permasalahan diatas maka yang kami bahas berkaitan dengan alat 

tersebut antara lain : 

1. Bagaimana cara kerja dari smart door menggunakan identifikasi kartu 

rfid ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan smart door berbasis internet of things 

pada pintu rumah ? 
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1.3. Batasan Masalah 

1. Sistem ini hanya bisa diakses dari luar namun tidak bisa diakses dari 

dalam. 

2. Sistem ini hanya dapat diakses dengan kartu yang telah terdaftar. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Membuat sebuah alat pengaman pintu rumah yang dapat diakses dengan 

kartu yang telah terdaftar. 

2. Alat yang dirancang dapat diimplementasikan secara nyata pada pintu 

rumah dan dapat dipergunakan sesuai dengan cara kerjanya. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dibuatnya alat ini adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan 

pemilik rumah dalam membuka pintu agar tidak perlu lagi membawa kunci yang 

mudah hilang. 

 

  


