
 

 

3 

 

BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri, (2017) Sistem pengendalian 

pintu otomatis menggunakan RFID bisa di gunakan atau diinstalasikan pada 

hampir semua jenis pintu. Jarak maksimal dalam menempelkan 

Tag/Transponder dan Kartu PICC pada RFID reader sekitar 13,56 MHz atau 

50 mm (Mili Meter) dan untuk keamanan menggunakan servo sebagai 

pengait atau pengunci yang telah diprogram dengan Arduino UNO R3. 

Dalam sistem ini hal yang sangat diperhatikan adalah respon Tag atau Kartu 

PICC terhadap RFID reader, apabila cara penempelan Tag atau Kartu PICC 

kurang pas, maka RFID reader tidak akan mampu membaca Tag atau Kartu 

PICC dan dalam system kunci pintu otomatis ini, peletakkan RFID reader 

diposisikan dekat dengan gagang pintu, agar lebih mudah dalam cara 

penggunaannya. Sistem ini juga bersifat on/off sehingga mudah dalam 

maintenance.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz and Roossano, (2016) Sistem 

telah berhasil menggerakkan kunci pintu otomatis ketika tag RFID dibaca 

oleh RFID reader. Jarak kerja maksimal antara tag RFID dan RFID reader 

tanpa adanya halangan adalah 5.5cm. Waktu yang dibutuhkan pengunci pintu 

otomatis untuk membuka pintu yaitu antara 1-3 detik. Sistem ini hanya 

berjalan menggunakan tag RFID sesuai dengan data yang ada dalam 

program. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rerungan, Nugraha and Anshori, 

(2014) Pengaman pintu rumah menggunakan RFID bekerja pada kemampuan 

pembacaan modul RFID terhadap tag card maksimal sebesar 5cm. Sistem 

minimum ATMega128 berfungsi sebagai central processing unit yang 

mengolah data dari reader RFID, kemudian menampilkan ke LCD dan 

mengendalikan magnetic lock, setiap tag card dalam kondisi high selama 

kurang lebih 4 detik akan memberikan sinyal ke RFID reader dan terhubung 

ke Mikrokontroler ATMega128 serta mengaktifkan magnetic lock dengan 

catudaya +12V DC. Sistem pengamanan ini hanya bisa mendeteksi user 

dengan menggunakan tag card dari luar, namun tidak bisa mendeteksi user 

dari dalam. Karena sistem pengamanan ini hanya menggunakan satu RFID. 
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Aktifasi tag card dapat disimpan melalui MMC card yang tersedia 

diperangkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chamdun, Rochim and Widianto, 

(2014) Kartu ID yang dapat digunakan untuk membuat akses keypad dan 

membuka pintu ruangan hanya kartu ID yang sudah terdaftar. Tahap 

pengaman pertama yang dilakukan oleh sistem berjalan dengan baik, karena 

mikrokontroler dapat membandingkan data RFID Tag Card. Tahap 

pengaman kedua yang dilakukan oleh sistem berjalan dengan baik karena 

dapat membandingkan empat digit password yang dimasukkan melalui 

keypad. Sistem keamanan telah diuji dengan memasang semua blok sensor 

keamanan seperti magnetic switch, passive infra red (PIR) yang mampu 

mendeteksi keberadaan penyusup serta secara otomatis membunyikan alarm 

ketika ada penyusup masuk. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. NodeMcu V3 ESP8266 

 Berikut ini merupakan tampilan dari Mikrokontroller NodeMcu, Tampilan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini. 

  

 

 

Gambar 2. 1.  NodeMcu V3 ESP8266 (Sumber : 

https://www.warriornux.com/mengenal-nodemcu-esp8266-iot/). 
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NodeMcu V3 ESP8266 merupakan sebuah mikrokontroller, seperti Arduino 

yang ditambahi dengan modul WiFi ESP8266. Selain terdapat memori untuk 

menyimpan program, juga tersedia port digital Input – Output, sebuah port analog 

input serta port dengan fungsi khusus seperti serial UART,SPI,I2C dll.  

Spesifikasi dasar NodeMCU V3 : 

Microcontroller : Tensilica 32 bit 

- Flash Memory : 4 KB 

- Tegangan Operasi : 3.3 V 

- Tegangan Input : 7 – 12 V 

- Digital I/O : 16 

- Analog Input : 1 (10 Bit) 

- Interface UART : 1 

- Interface SPI : 1 

- Interface I2C : 1 

Sebagaimana juga Arduino, NodeMcu v3 ini harus diprogram terlebih 

dahulu agar dapat bekerja sesuai dengan design sistem yang kita inginkan, 

pemrogramanya sama dengan Arduino, memakai Arduino IDE. Agar board 

NodeMcu V3 ini dapat terdeksi di Arduino IDE perlu diinstal terlebih dahulu board 

NodeMcu (Ardutech, 2020). 

2.2.2. Arduino IDE 

 Berikut ini merupakan tampilan dari Arduino IDE, Tampilan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 2.2. dibawah ini. 

  



 

 

6 

 

 

Gambar 2. 2. Arduino IDE (Sumber : http://allgoblog.com/apa-itu-arduino-ide-dan-

arduino-sketch/). 

 

IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Developtment 

Enviroenment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi 

yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan 

karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan 

fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks pemrograman. Arduino 

menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Bahasa 

pemrograman Arduino (Sketch) sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan 

pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Sebelum dijual ke 

pasaran, IC mikrokontroler Arduino telah ditanamkan suatu program bernama 

Bootlader yang berfungsi sebagai penengah antara compiler Arduino dengan 

mikrokontroler. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA. Arduino IDE 

juga dilengkapi dengan library C/C++ yang biasa disebut Wiring yang membuat 

operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari 

software Processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk 

pemrograman dengan Arduino (sinauarduino.com, 2016). 

http://allgoblog.com/apa-itu-arduino-ide-dan-arduino-sketch/
http://allgoblog.com/apa-itu-arduino-ide-dan-arduino-sketch/
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2.2.3. RFID RC522 

 Berikut ini merupakan tampilan dari Sensor RFID RC522, Tampilan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3. dibawah ini. 

 

   

 

Gambar 2. 3. RFID RC522 (Sumber : https://www.raspberrypi-

spy.co.uk/2018/02/rc522-rfid-tag-read-raspberry-pi/). 

 

RFID RC522 (Radio Frequency Identification) merupakan suatu teknologi 

yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai pengindentifikasian terhadap suatu 

objek. RFTD mempunyai 2 bagian komponen utama yaitu RFID Tag dan RFID 

Reader, RFID Tag merupakan sebuah perangkat yang akan diidentifikasi oleh RFID 

Reader yang dapat berupa perangkat pasif maupun aktif yang berisi suatu data atau 

informasi dan RFID Reader berfungsi untuk membaca data dari RFID Tag, RFID 

Reader dibedakan menjadi 2 macam yaitu pasif dan aktif (Faudin, 2017). 

2.2.4. Buzzer 

 Berikut ini merupakan tampilan dari Buzzer, Tampilan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.4. dibawah ini. 

https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/02/rc522-rfid-tag-read-raspberry-pi/
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/02/rc522-rfid-tag-read-raspberry-pi/
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Gambar 2. 4. Buzzer (Sumber : https://www.ajifahreza.com/2017/04/menggunakan-

buzzer-komponen-suara.html). 

 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat merubah sinyal 

listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini biasa dipakai pada sistem alarm. Juga bisa 

digunakan sebagai indikasi suara. Buzzer adalah komponen elektronika yang 

tergolong tranduser. Sederhananya buzzer mempunyai 2 buah kaki yaitu positive 

dan negative. Untuk menggunakanya secara sederhana kita bisa memberi tegangan 

positive dan negative 3-12V. Buzzer mempunyai impedansi sama seperti speaker, 

jika nilai impedansi kurang dari 10 ohm kita bisa langsung menghubungkan ke 

arduino dan jika impedansi yang lebih besar kita akan membutuhkan driver untuk 

mengangkat arus yang masuk ke buzzer dengan menggunakan rangkaian transistor 

(Ajifahreza, 2017). 

2.2.5. Motor Servo 

 Berikut ini merupakan tampilan dari Motor Servo, Tampilan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 2.5. dibawah ini. 

https://www.ajifahreza.com/2017/04/menggunakan-buzzer-komponen-suara.html
https://www.ajifahreza.com/2017/04/menggunakan-buzzer-komponen-suara.html
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Gambar 2. 5. Motor Servo (Sumber : 

https://fit.labs.telkomuniversity.ac.id/mengenal-motor-servo/). 

 

Motor servo adalah sebuah motor DC dengan sistem tertutup di mana posisi 

rotor-nya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam 

motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan 

batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur 

berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor servo. 

Untuk menjalankan atau mengendalikan motor servo berbeda dengan motor DC. 

Karena untuk mengedalikan motor servo perlu diberikan sumber tegangan dan 

sinyal kontrol. Besarnya sumber tegangan tergantung dari spesifikasi motor servo 

yang digunakan. Sedangkan untuk mengendalikan putaran motor servo dilakukan 

dengan mengirimkan pulsa kontrol dengan frekuensi 50 Hz dengan periode 20ms 

dan duty cycle yang berbeda. Dimana untuk menggerakan motor servo sebesar 90 

derajat diperlukan pulsa dengan ton duty cycle pulsa posistif 1,5ms dan untuk 

bergerak sebesar 180 derajat diperlukan lebar pulsa 2ms (Malik, 2017). 

https://fit.labs.telkomuniversity.ac.id/mengenal-motor-servo/
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2.2.6. LED 

 Berikut ini merupakan tampilan dari LED, Tampilan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.6. dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. 6. LED (Sumber : https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-

emitting-diode-cara-kerja/). 

 

 Light Eminitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen 

elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan 

tegangan. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. 

Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan 

semikonduktor yang dipergunakan. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah 

yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control 

TV ataupun Control perangkat elektronik lainnya (Kho, 2021). 

2.2.7. Internet of Things 

 Internet Of Things merupakan merupakan suatu konsep yang dalam 

penerapannya berupaya untuk mengintegrasikan dan menghubungkan semua 

perangkat elektronik menggunakan jaringan internet (Pradana, 2019). 

2.2.8. Blynk 

 Berikut ini merupakan tampilan dari Blynk, Tampilan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.7. dibawah ini. 

 

 

https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/
https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/
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Gambar 2. 7. Blynk (Sumber : https://www.nyebarilmu.com/mengenal-aplikasi-

blynk-untuk-fungsi-iot/) 

 

 Blynk adalah platform untuk aplikasi OS Mobile ( IOS dan Android ) yang 

bertjuan untuk kendali module Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, WEMOS D1, dan 

module sejenisnya melalui internet. 

 Aplikasi ini merupakan wadah kreatifitas untuk membuat antarmuka grafis 

untuk proyek yang akan diimplementasikan hanya dengan metode drag and drop 

widget. 

 Penggunaannya sangat mudah untuk mengatur semuanya dan dapat 

dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Blynk tidak terikat pada papan atau 

module tertentu. Dari platform aplikasi inilah dapat mengontrol apapun dari jarak 

jauh, dimanapun kita berada dan waktu kapanpun. Dengan catatan terhubung dengan 

internet dengan koneksi yang stabil dan inilah yang dinamakan dengan sistem 

Internet of Things (Nyebarilmu.com, 2017). 
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