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ABSTRAK 
 
 

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan 

Teknologi Informasi dan komunikasi serta pengelolaan dan pengembangan 

statistik sektoral dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Pelayanan 

tersebut merupakan upaya pemerataan dan pemenuhan hak publik akan informasi 

dengan harapan masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi 

untuk meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi jajaran pemerintah 

terwujudnya implementasi e-Government secara utuh merupakan tujuan yang 

ingin dicapai. 

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk memiliki 

sebuah proyek yaitu untuk meningkatkan keamanan ruangan dengan menambah 

Kunci pintu otomatis menggunakan RFID agar ruangan tersebut tidak mudah 

dimasuki oleh orang lain, namun proyek ini masih dalam tahap rencana. Dalam 

pembuatan kunci pintu otomatis ini membutuhkan microkontroler yaitu Arduino 

Nano, Arduino UNO, dan Arduino Mega serta beberapa komponen seperti RFID 

RC522, Kartu RFID dan Motor servo. 

Dalam pembuatan Kunci Pintu Otomatis ini dilakukan observasi dan 

wawancara. Proses pembuatan alat ini menggunakan Arduino UNO, RFID 

RC522, Kartu RFID, Motor servo, dan kunci manual. 

 
Kata kunci: RFID, Dinas Komunikasi dan Informatika, Arduino UNO. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan 

Teknologi Informasi dan komunikasi serta pengelolaan dan pengembangan 

statistik sektoral dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Pelayanan 

tersebut merupakan upaya pemerataan dan pemenuhan hak publik akan informasi 

dengan harapan masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi 

untuk meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi jajaran pemerintah 

terwujudnya implementasi e-Government secara utuh merupakan tujuan yang 

ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan di atas maka Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 

dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, 

maka dapat dirumuskan kalau Dinas Kominukasi dan Informatika Kabupaten 

Nganjuk membutuhkan kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522 

berbasis Arduino UNO untuk mengamankan salah satu ruangan di Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang ada pada perancangan kunci pintu otomatis 

menggunakan RFID MFRC522, yaitu: 

1. Peletakan kunci otomatis. 

2. Penambahan kunci manual (Emergency Look). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas, maka terdapat tujuan dari Kerja Praktik ini 

adalah merancang dan membangun kunci pintu otomatis menggunakan RFID 

MFRC522 berbasis Arduino UNO. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari merancang Kunci pintu Otomatis menggunakan RFID 

MFRC522 berbasis Arduino UNO, sebagai berikut: 

1. Membantu meningkatkan keamanan ruangan di Dinas Komunikasi dan 

Infromatika di Kabupaten Nganjuk. 

2. Tetap berfungsi dalam keadaan darurat. 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 
2.1 Identitas Instansi 

Profil Instansi 

Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 

Alamat : Jl. Merdeka, Mangundikaran, Mangun Dikaran, 

Kabupaten Nganjuk. 

Telepon : (0358) 611187 / 0857-0403-0410 

Fax : - 

Email : diskominfo@nganjuk.go.id 

Bisnis utama : Penyebarluasan informasi, pengembangan dan 

Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 
2.2 Uraian Tentang Perusahaan 

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan 

pendayagunaan Teknologi Informasi dan komunikasi serta pengelolaan dan 

pengembangan statistik sektoral dituntut mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan 

informatika. 
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2.3 Struktur Organisasi 
 
 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 
(Sumber: Diskominfo Nganjuk) 

 
2.4 Tugas dan Wewenang 

2.4.1 Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi 

membantu Kepala Daerah memimpin dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan. 

 
2.4.2 Sekretaris Dinas 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan 

dan mengolah data dalam menyusun rencana program,monitoring, evaluasi dan 

penyusunan laporan, menyelenggarakan ketata-usahaan, administrasi 

kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan 

pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. 

 

2.4.3 Kasubag Perencanaan dan Keuangan 

Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas 

menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program Dinas, 

monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan, dan melakukan 

penyiapan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir 
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penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Dinas. 

 
2.4.4 Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan informasi Publik 

Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan informasi Publik mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya 

komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan 

informasi publik dan media public. 

a. Kepala Seksi Layanan informasi Publik dan Hubungan Media 

Kepala Seksi Layanan informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi 

pengelolaan    opini dan aspirasi publik di    lingkup     pemerintah daerah, 

serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah di Kabupaten. 

b. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik 

Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi penyediaan 

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 

informasi di Kabupaten. 

c. Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik 

Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi 

pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Kabupaten. 

 
2.4.5 Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian 

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Informatika dan 

Persandian untuk pengamanan informasi. 

a. Kepala Seksi Aplikasi dan Database 

Kepala Seksi Aplikasi dan Database mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi Layanan 
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manajemen data dan Database, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK di Kabupaten. 

b. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

Persandian dan Keamanan Informasi. 

Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas meyiapkan dan 

pelaksanaan kebijakan di Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Persandian dan Keamanan Informasi untuk pengamanan 

informasi 

c. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) mempunyai tugas menyiapakan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan sumber daya TIK pemerintah 

Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten. 



 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
3.1 Arduino 

Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source 

dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta 

software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa 

untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. 

 
Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya, seperti pin, 

mikrokontroler, dan konektor yang nanti akan dibahas lebih dalam selanjutnya. 

Selain itu, Arduino juga sudah menggunakan bahasa pemrograman Arduino 

Language yang sedikit mirip dengan bahasa pemrograman C++. Biasanya 

Arduino digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem seperti pengatur 

suhu, sensor untuk bidang agrikultur, pengendali peralatan pintar, dan masih 

banyak lagi. 

 
3.2 Komponen Arduino 

 
 

 
Gambar 3.1 Arduino UNO 

(Sumber: https://www.prevent.my.id/2021/07/apa-itu-arduino-pengertian- 
arduino.html) 
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3.2.1 Mikrokontroller 

Komponen     pertama     adalah      mikrokontroler.      Mikrokontroler 

adalah chip yang memungkinkan kamu memprogram Arduino dan memproses 

output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, mikrokontroler ini adalah 

otak dari Arduino. Ada banyak jenis chip yang digunakan tergantung dari jenis 

Arduino-nya. 

 
3.2.2 Pin 

Selanjutnya adalah pin. Pin ini digunakan untuk menghubungkan Arduino 

dengan berbagai komponen yang digunakan. Dalam Arduino sendiri ada dua jenis 

pin, yakni pin analog dan pin digital. 

Tabel 3.1 Jenis Pin Arduino 
 

Pin Digital 
Pin ini dapat menerima atau 

mengirim sinyal digital. Digital berarti 
sinyal yang diterima atau dikirimkan 
akan bernilai 1 atau 0 alias HIGH atau 
LOW. Kebanyakan perangkat Arduino 
memiliki 14 pin input output digital. 

Pin Analog 
Pin analog pada arduino adalah pin 

yang digunakan untuk menerima input 
analog. Ia dapat menerima tegangan 
analog dari 0V sampai dengan 5V. 
Umumnya, setiap jenis Arduino 
memiliki setidaknya satu pin analog. 

Setiap pin pada Arduino biasanya 
dapat dikonfigurasikan ke dalam dua 
mode, yaitu input dan output. Pada 
mode input, pin akan diatur untuk dapat 
menerima sinyal input. Sama halnya 
pada mode output, pin akan diatur 
untuk mengirimkan sinyal. 

 
 

3.2.3 Konektor 

Komponen yang terakhir adalah konektor. Arduino sendiri memiliki dua 

jenis konektor yang cukup penting, yaitu power konektor dan serial konektor. 

a. Power konektor 

Power konektor adalah konektor yang digunakan untuk menyalurkan daya 

untuk Arduino. Daya ini digunakan untuk menghidupkan Arduino dan juga 

perangkat   lain    yang    terhubung    dengannya,    seperti    sensor    dan 

layar monitoring. 

b. Serial konektor 
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Serial konektor ini biasanya digunakan untuk menghubungkan Arduino 

dengan perangkatmu seperti komputer atau laptop. Konektor ini 

menggunakan port USB standar pada Arduino. Selain itu, konektor ini juga 

dapat digunakan sebagai power konektor. Namun, serial konektor hanya 

diimplementasikan pada perangkat Arduino yang lebih baru. 

 
3.3 RFID (Radio Frequency Identification) 

 
 

Gambar 3.2 RFID (Radio Frequency Identification) 
(Sumber: pccontrol.wordpress.com) 

 
RFID merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio 

sebagai identifikasi terhadap suatu objek. RFID dapat dipandang sebagai salah 

satu cara dalam pelabelan suatu objek. Pelabelan dalam hal ini menggunakan 

sebuah kartu RFID atau TAG yang ditempatkan pada objek yang diindentifikasi. 

Fungsi TAG sama dengan fungsi barcode label akan tetapi RFID mempunyai 

kelebihan daripada label barcode. 

Tabel 3.2 Perbedaan RFID dan Barcode 

RIFD Barcode 
Dapat ditempel dan tersembunyi, tidak 
memerlukan pandangan langsung 
Dapat dibaca meskipun terhalang benda 
kecuali benda logam 
Dapat diprogram/entri ulang dalam 
keadaan bergerak 
Dapat diterapkan dalam lingkungan 
yang keras, seperti diluar rumah, sekitar 
bahan kimia dan kelembapan 
Tag RFID berisikan IMB memori 
(1miliar karakter) bahkan smapai fraksi 
terkecil dari 64 bits 

Harus dengan pandangan langsung 

Tidak dapat dibaca jika terhalang 

Tidak dapat diprogram ulang dalam 
keadaan bergerak 
Harus ditempatkan ditempat yang 
terlindungi agar tidak merusak kode 

 
Jumlah informasi terbatas sekitar 20 
karakter. 

https://pccontrol.wordpress.com/
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RFID mempunyai 2 bagian komponen utama yang tak dapat dipisahkan yaitu 

RFID (Radio Frequency Identification) Tag dan RFID (Radio Frequency 

Identification) Reader. 

 
3.3.1 RFID (Radio Frequency Identification) Tag 

Merupakan sebuah alat yang dimasukkan pada objek yang akan dipindai 

oleh reader, tag ini berisi sebuah IC (Integreted circuit) dan sebuah antenna yang 

digunakan untuk mengirimkan sinyal ke RFID Reader yang disebut juga Signal 

interrogator. RFID tag sendiri terdapat 2 jenis yaitu: 

1. RFID (Radio Frequency Identification) Aktif 

Sebuah RFID (Radio Frequency Identification) Tag yang memiliki supply 

daya pada Tag nya, umumnya sumber daya nya berupa baterai kancing 3 volt. 

Gambar 3.3 RFID (Radio Frequency Identification) tag aktif 
(Sumber: panduanteknisi.com) 

 
 

2. RFID (Radio Frequency Identification) Pasif 

RFID (Radio Frequency Identification) jenis ini menerima daya dari 

antenna yang merupakan sinyal electromagnet yang dikirimkan oleh reader, 

pada sinyal ini sudah termasuk juga data yang dibaca oleh reader. 

https://panduanteknisi.com/
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Gambar 3.4 RFID (Radio Frequency Identification) tag pasif 
(Sumber: panduanteknisi.com) 

 
RFID (Radio Frequency Identification) ini sering digunakan karena lebih 

murah, praktis dan bentuknya lebih kecil. Data pada tag bisa berupa data read- 

only atau bisa juga read-write sesuai keperluan dengan maksimal data sebesar 

2.000 KB termasuk dengan identifier atau serial number. 

Data yang ada pada RFID tidak langsung terdapat data misalnya saja berupa 

nomor induk atau nomor registrasi tetapi datanya adalah berupa data tag yang 

bersifat unik dan berbeda dengan tag lainnya. Data tag unik ini kemudian 

dicocokkan dengan database aplikasi yang nantinya terhubung dengan RFID 

Reader. 

 
3.3.2 RFID (Radio Frequency Identification) Reader 

RFID (Radio Frequency Identification) Reader Berfungsi untuk membaca 

data dari RFID Tag. RFID Reader dibedakan menjadi 2 macam, antara lain: 

a. Pasif: hanya bisa membaca data dari RFID tag aktif. Secara jangkauan sinyal 

penerimaan lebih jauh dari jenis aktif karena perangkat RFID Tag yang 

mengirimkan sendiri sinyal RF nya. 

    . 

Gambar 3.5 RFID (Radio Frequency Identification) reader pasif 
(Sumber: panduanteknisi.com) 

https://panduanteknisi.com/
https://panduanteknisi.com/
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b. Aktif: Pada jenis reader aktif, perangkat ini memancarkan sinyal yang 

disebut dengan sinyal integrator dan mencari RFID tag pasif yang berada 

didekat pancaran sinyal reader sampai menerima kembali sinyal balasan 

berupa otentikasi dari RFID jenis pasif. 
 

Gambar 3.6 RFID (Radio Frequency Identification) reader aktif 
(Sumber: panduanteknisi.com) 

 
3.3.3 Frekuensi Sinyal RFID (Radio Frequency Identification) 

RFID (Radio Frequency Identification) menggunakan gelombang radio (RF) 

untuk mengirimkan data dan jalur frekuensi yang sering digunakan adalah jalur 

UHF (Ultra-High Frequency) dengan frekuensi berkisar antara 865-868 MHz dan 

902-928 MHz. Pengunaan range frekuensi ini berbeda tergantung kebutuhan 

aplikasi yang region / Negara pembuatnya, berikut ini adalah range frekuensi 

RFID yang digunakan: 

a. Low-frequency RFID system 

Frekuensi RFID sebesar 125 KHz yang memilik jarak transmisi sangat 

pendek yang hanya berkisar beberapa inchi saja. 

b. High-frequency RFID system 

Frekuensi RFID dengan range 3 MHz hingga 30 MHz yang secara tipikal di 

lapangan menggunakan frekuensi 13.56 MHz yang merupakan standart 

frekuensi RFID yang sering digunakan dengan jarak beberapa inchi sampai 

meter. 

c. UHF RFID system 

Frekuensi RFID dengan range 300 MHz hingga 960 MHz, dengan tipikal 

frekuensi 433 NHz dan bisa digunakan dengan jarak maksimal 7 meter. 

https://panduanteknisi.com/
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d. Microwave RFID system 

Frekuensi RFID dengan range 2.45 GHz dan bisa digunakan untuk jarak lebih 

dari 7 meter. 

 
3.3.4 Antena RFID (Radio Frequency Identification) 

Bagian yang penting karena dapat mengubah sinyal dari RFID reader 

kedalam gelombang sinyal radio dan dapat ditangkap oleh RFID tag. Bahkan pada 

RFID Tag jenis pasif daya nya disuplai dari RFID reader melalui gelombang 

elektromagnetik. 
 
 

Gambar 3.7 Antena RFID (Radio Frequency Identification) 
(Sumber: panduanteknisi.com) 

 
3.4 Motor Servo 

Sebuah motor yang dapat diatur sudutnya menggunakan pulsa. Motor servo 

bisa dikendalikan karena di dalam motor servo terdapat pengontrol yang 

menerapkan prinsip close loop (sistem umpan balik). Dalam servo terdapat sebuah 

sensor untuk mendeteksi sudut servo secara langsung. Kemudian informasi 

tersebut dikirim lagi ke pengendali. Sensor yang paling umum digunakan pada 

motor servo standar adalah berupa potensiometer. Jadi apabila sudut motor servo 

belum mencapai target, maka motor terus berputar sampai mencapai target. 

https://panduanteknisi.com/
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Gambar 3.8 Motor servo 

(Sumber: mahirelektro.com) 
 

Ada dua jenis motor servo, yaitu motor servo AC dan DC. Motor servo AC 

lebih dapat menangani arus yang tinggi atau beban berat, sehingga sering 

diaplikasikan pada mesin-mesin industry, sedangkan motor servo DC biasanya 

lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Apabila 15 

dibedakan menurut rotasinya, umumnya terdapat dua jenis motor servo yang dan 

terdapat di pasaran, yaitu motor servo rotation 180⁰ dan servo rotation 

continuous. 

1. Motor servo standard (servo rotation 180⁰ ) adalah jenis yang paling umum 

dari motor servo, dimana putaran poros outputnya terbatas hanya 90⁰ kearah 

kanan dan 90⁰ kearah kiri. Dengan kata lain total putarannya hanya setengah 

lingkaran atau 180⁰ . 

2. Motor servo rotation continuous merupakan jenis motor servo yang 

sebenarnya sama dengan jenis servo standard, hanya saja perputaran porosnya 

tanpa batasan atau dengan kata lain dapat berputar terus, baik ke arah kanan 

maupun kiri. 

Prinsip kerja motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi 

lebar pulsa (Pulse Wide Modulation / PWM) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa 

sinyal kontrol yang diberikan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor 

servo. Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1.5 ms (mili detik) memutar 

poros motor servo ke posisi sudut 90⁰ . Bila pulsa lebih pendek dari 1.5 ms, maka 

berputar ke arah posisi 0⁰ atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam), 

sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1.5 ms, maka poros motor 

https://mahirelektro.com/
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servo berputar ke arah posisi 180⁰ atau ke kanan (searah jarum jam). Lebih 

jelasnya perhatikan gambar dibawah ini. 
 
 
 

 
Gambar 3.9 Sinyal modulasi 

(Sumber: http://trikueni-desain-sistem./2014/03/Pengertian-Motor-servo.html) 
 

Ketika lebar pulsa kendali telah diberikan, maka poros motor servo bergerak 

atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan, dan berhenti pada 16 posisi 

tersebut dan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang 

mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka motor servo mencoba 

menahan atau melawan dengan besarnya kekuatan torsi yang dimilikinya (rating 

torsi servo). Namun motor servo tidak mempertahankan posisinya untuk 

selamanya, sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 ms (mili detik) 

untuk menginstruksikan agar posisi poros motor servo tetap bertahan. 

 
3.5 Kunci 

Jenis alat pengunci yang berfungsi untuk mencegah terbukanya daun pintu 

atau penutup lainnya dari kedudukan semula. Kunci yang dipasang pada pintu 

rumah, lemari, mobil, peti atau alat lainnya, umumnya terdiri atas dua bagian, 

induk dan anak kunci. 

Gambar 3.10 Kunci 
(Sumber: http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kunci/) 

http://trikueni-desain-sistem./2014/03/Pengertian-Motor-servo.html
http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kunci/
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Tabel 3.3 Bagian Kunci 

Induk Kunci Anak Kunci 
menyatukan 2 bagian daun pintu dan 
kusennya agar tidak terbuka 

alat khusus pembuka atau penutup 
kedua bagian 

 
 

3.6 Barrel Bolt 

Baut barel, juga dikenal sebagai baut geser atau gerendel, dipasang di 

bagian dalam pintu untuk membuat tetap aman saat berada di rumah bersama 

keluarga. Kunci ini memiliki dua bagian: satu yang terpasang pada kusen pintu 

dan rakitan penguncian utama lainnya yang terpasang pada pintu. Rakitan utama 

memiliki kunci silinder yang dapat geser ke kait untuk mengunci pintu dari dalam. 

Beberapa orang memilih untuk memasang grendel satu di bagian atas pintu dan 

yang lain di bagian bawah untuk keamanan ekstra. 
 
 

Gambar 3.11 Barrel bolt 
(Sumber : https://www.arsitur.com/2019/03/jenis-kunci-pintu-dan- 

perbedaan.html) 
 

3.7 Power Supply 

Power Supply adalah suatu hardware komponen elektronika yang 

mempunyai fungsi sebagai supplier arus listrik dengan terlebih dahulu merubah 

10 tegangannya dari AC jadi DC. Jadi arus listrik PLN yang bersifat Alternating 

Current (AC) masuk ke power supply, di komponen ini tegangannya diubah 

menjadi Direct Current (DC), baru kemudian dialirkan ke komponen lain yang 

membutuhkan. 

https://www.arsitur.com/2019/03/jenis-kunci-pintu-dan-perbedaan.html
https://www.arsitur.com/2019/03/jenis-kunci-pintu-dan-perbedaan.html
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Gambar 3.12 Power Supply 
(Sumber: http://www.globalsources.com/manufacturers/12v-dcadaptor.html) 

 
Proses pegubahan tegangan tersebut dilakukan karena hardware pada 

umumnya seperti komputer, hanya bisa bekerja dengan menggunakan arus DC. 

Ibaratnya makhluk hidup, power supply sama dengan jantung yang fungsi 

utamanya untuk memompa hasil proses pembentukan darah keseluruh tubuh yang 

memerlukannya. 
 
 

 
Gambar 3.13 Diagram Blok Sebuah DC Power Supply 

(Sumber: Tooley, Mike. 2003.) 

 
Diagram blok sebuah DC power supply menunjukkan adanya input sumber 

dengan tegangan yang relatif tinggi, digunakanlah sebuah transformator stepdown 

dengan rasio lilitan yang sesuai untuk mengkonversi tegangan ini ke tegangan 

rendah. Transformator itu sendiri merupakan alat untuk menggabungkan 

(coupling) daya atau sinyal a.c. dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Output 

a.c dari sisi sekunder transformator kemudian disearahkan dengan menggunakan 

dioda-dioda rectifier silikon konvensional untuk menghasilkan output yang masih 

kasar (kadangkala disebut sebagai d.c berdenyut). Output ini kemudian dihaluskan 

dan kemudian difilter sebelum disalurkan ke sebuah rangkaian yang mengatur 

(atau menstabilkan) tegangan outputnya agar output ini tetap berada dalam 

keadaan yang relatifkonstan walaupun teradapat fluktuasi baik pada arus beban 

maupun pada tegangan input sumber. 

http://www.globalsources.com/manufacturers/12v-dcadaptor.html
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Bila mengkaji dari segi bahasa, pengertian power supply merupakan kata 

yang diadopsi dr bahasa inggris, sedangkan penggunaan kata yang sebenarnya, 

dalam Bahasa Indonesia ialah Catu Daya. Penampakan powers supply bila dilihat 

luarnya adalah berupa kotak berbentuk persegi, sedangkan dari dalam berupa 

papan induk dengan sejumlah komponen berupa kesatuan rangkaian elektronika. 

Power supply dibedakan menjadi dua jenis berdasar rancangannya. Yang 

pertama adalah catu daya internal, yakni komponen yang dibuat secara terintegrasi 

dengan motherboard / papan rangkaian induk. Contoh ampilifier, televisi, DVD 

Player; catu dayanya jadi satu dengan motherboard-nya di dalam chasing 

perangkat tersebut. Yang kedua ialah catu daya eksternal, yakni komponen yang 

dibuat dengan terpisah dari motherboard perangkat elektroniknya. Contoh charger 

Laptop dan charger HP. Adapun pada perancangan jembatan ini digunakan power 

supply bernilai 9 V. 



 

BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 
Dalam membangun sebuah rancang bangun kunci pintu otomatis 

menggunakan RFID MFRC522 berbasis Arduino UNO yang menggambarkan 

tahapan dalam pembuatan sebuah rancang bangun kunci pintu otomatis 

menggunakan RFID MFRC522 berbasis Arduino UNO. Tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam perancangan, yaitu: 

1. Planning 

2. Analisis 

3. Desain 

4. Implementasi 
 
 

4.1 Planning 

Penulis melakukan Kerja Praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Nganjuk yang bertempat di Jl. Merdeka, Mangundikaran, Mangun 

Dikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dengan layanan yang dimiliki 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, penulis ditugaskan 

untuk merancang sebuah kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522. 

Langkah awal membuat kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522 

adalah survey ruangan peletakan kunci pintu otomatis bersama salah satu ASN 

(Pegawai) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. Setelah 

mendapatkan tempat ruangannya, maka tahap selanjutnya melakukan observasi 

siapa saja pegawai yang masuk dan keluar dalam ruangan tersebut. 

 
4.2 Analisis 

Langkah selanjutnya melakukan analisis siapa saja yang memasuki 

ruangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang sistem 

keamanan di ruangan tersebut, maka di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Nganjuk membutuhkan sebuah sistem keamanan ekstra untuk menjaga 

ruangan tersebut agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak dikenal dan 

 
 
 

19 



20 
 

 
 
 

menjaga isi dalam ruangan itu agar tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

 
4.3 Identifikasi Pengguna 

Identifikasi pengguna dilakukan dengan melihat pihak-pihak yang 

berkepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, yaitu: 

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 

Pimpinan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. 

2. Pegawai 

Orang yang bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Nganjuk. 

 
4.4 Desain 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan desain yang ingin 

digunakan pada rancang bangun kunci pintu otomatis menggunakan RFID 

MFRC522 berbasis Arduino UNO, kemudian dapat digambarkan sebuah 

rancangan desain yang digunakan untuk mengimplementasikan ke dalam pintu 

otomatis. 

 
A. Schematic 

 

Gambar 4.1 Schematic RFID (Radio Frequency Identification) 
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RFID MFRC522 
RST 

SS (SDA) 
MOSI 
MISO 
SCK 
GND 
VCC 

Pin Arduino 
PIN 9 
PIN 10 
PIN 11 
PIN 12 
PIN 13 
GND 
3.3V 

 
 
 
 

Cara kerja rangkaian : 

RFID (Radio Frequency dan Identification) merupakan pemancar dan penerima 

gelombang. Arduino Uno akan memberikan trigger untuk mengaktifkan RFID. 

Apabila Tag atau Kartu di dekatkan pada RFID reader (MFRC522) dalam jarak 

tertentu, Frekuensi akan dipantulkan kembali dan RFID akan menerima pantulan 

gelombang tersebut. 
 
 

 
 

Gambar 4.2 RFID MFRC522 

Tabel 4.1 Pin RFID 
 

 
Kartu RFID yang digunakan pada proyek ini adalah kartu RFID kosong. 

Kartu RFID tidak membutuhkan catu daya. Jadi kartu RFID ini hanya bisa aktif 

saat kartu RFID ditempelkan pada RFID Reader (MFRC522). Lalu pada saat 
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ditempelkan, maka nomor ID kartu terbaca. Setiap kartu RFID memiliki nomor ID 

yang berbeda-beda, sehingga nomor ID ini bisa dijadikan pengamanan pintu. 

Hanya kartu RFID yang nomor ID nya sudah didaftarkan, yang dapat digunakan 

untuk membuka kunci pintu tersebut. Jika alat ini membutuhkan lebih dari satu 

kartu RFID, maka semua nomor ID harus dimasukkan ke dalam program 

Arduino. 

Jika suatu saat kartu RFID hilang atau rusak, dapat diganti dengan kartu 

yang baru atau bisa dengan kunci manual dengan cara memasukkan kunci ke 

dalam lubang kunci dan memutarnya seperti membuka dan mengunci pintu pada 

umumnya. Jika menggunakan kartu RFID baru, maka langkah awalnya adalah 

membaca nomor ID pada kartu tersebut, setelah itu memasukkan nomor ID kartu 

yang baru tersebut kedalam program Arduino. 
 
 

 
 

Gambar 4.3 Kartu RFID (Radio Frequency Identification) 
 
 

Selanjutnya RFID MFRC522 akan mengirimkan sinyal kembali ke Arduino Uno. 

Arduino Uno memproses data dan menghasilkan tegangan output. Tegangan 

output tersebut selanjutnya dihubungkan ke Motor Servo. 
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Servo 
Kabel Merah (VCC) 
Kabel Hitam (GND) 
Kbael Kuning (Data) 

Pin Arduino 
5v 

GND 
PIN 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Motor Servo 
 
 

Fungsi dari Motor Servo adalah untuk memutar objek 𝟗𝟎𝟎 ke arah kanan untuk 

membuka kunci pintu secara otomatis dan menunggu selama 3 detik untuk 

mengunci kembali pintu tersebut. 

Tabel 4.2 Motor Servo 
 

 
Rancang bangun kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522 

berbasis Arduino Uno berfungsi untuk mengatur buka tutup pintu dengan maksud 

memudahkan pengguna dan meningkatkan keamanan ruangan yang ada di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Nganjuk agar tidak dapat dimasuki oleh orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab. Jika pengguna ingin mengoperasikan cukup 

dengan mendekatkan kartu RFID pada Tag RFID, maka secara otomatis kunci 

pintu membuka sendiri, selain itu terdapat lubang kunci yang dapat di kunci 

secara manual. 

Prinsip kerja dari Rancang bangun kunci pintu otomatis dengan RFID 

MFRC522 berbasis Arduino Uno yaitu bekerja atau mengeksekusi perintah 

berdasarkan data yang dimasukkan pada Tag RFID terdapat kode khusus yang 

hanya dimiliki oleh tiap masing-masing kartu RFID tersebut yang berbeda dari 

yang lain dan juga bisa dikunci secara manual tanpa menggunakan RFID. 

Efektifitas rangkaian dinilai dari kesamaan data yang dimasukkan oleh pengguna 

ke mikrokontroller untuk dieksekusi. Pada bagian depan terdapat Tag RFID yang 

berfungsi sebagai media input kartu RFID, lubang kunci sebagai input manual, 

Motor Servo untuk membuka kunci pintu. 
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B. Aplikasi Arduino 
 

Gambar 4.5 Aplikasi Arduino (1) 
 
 

Penjelasan Program: 
 

Memanggil Library SPI: 
#include <SPI.h> 

Memanggil Library MFRC522: 
#include <MFRC522.h> 

Memanggil Library Motor Servo 
#include <Servo.h> 

Inialisasi pin SS (Slave Select), pin RST (Reset), dan pin Motor Servo: 
#define SS_PIN 10 

#define RST_PIN 9 

#define SERVO_PIN 3 

Mendeklarasikan atau menginisialisasi sebuah variabel servo yang 

bernama myServo.: 
Servo myservo; 
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Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses kartu RFID: 
#define ACCESS_DELAY 2000 

#define DENIED_DELAY 1000 

Inialisasi MFRC522: 
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

Setting program default awal : 

void setup() 

{ 

Setting baud rate pada Serial Monitor : 

Serial.begin(9600); 

Komunikasi pada SPI: 
SPI.begin(); 

Inialisasi variabel untuk RFID: 
mfrc522.PCD_Init(); 

Inialisasi pin Arduino yang terhubung pada pin data motor servo: 
myservo.attach(SERVO_PIN); 

Mengontrol Motor Servo agar berputar 𝟗𝟎𝟎 

myservo.write( 90 ); 

Pembacaan data memiliki waktu selama 2 milidetik: 
delay(2000); 

Mengontrol Motor Servo agar berputar kembali ke sudut 𝟎𝟎: 
myservo.write( 0 ); 
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Gambar 4.6 Aplikasi Arduino (2) 
 
 

Penjelasan: 

Menampilkan tulisan pada serial monitor: 
Serial.println("Put your card to the reader..."); 

Menampilkan enter pada serial monitor: 
Serial.println(); 

} 

Program utama, looping (berulang terus menerus): 
void loop() 

{ 

Mengecek kartu RFID baru: 
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 

{ 

return; 

} 
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Kartu RFID sudah pernah terbaca: 
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) 

{ 

return;} 

Menampilkan kartu RFID: 
Serial.print("UID tag :"); 

String content= ""; 

byte letter; 

Perulangan untuk membaca kartu RFID: 
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) 

{ 

Menampilkan kode kartu RFID dalam bentuk desimal: 
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); 

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); 

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : 

" ")); 

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); }; 

 

 

Gambar 4.7 Aplikasi Arduino (3) 
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Penjelasan: 

Menampilkan enter pada Serial Monitor: 
Serial.println(); 

Menampilkan tulisan Message pada Serial Monitor: 
Serial.print("Message : "); 

content.toUpperCase(); 

Menampilkan kode Kartu RFID: 
if (content.substring(1) == "13 9B 83 0A") 

{ 

Jika kartu RFID yang ditempelkan pada MFRC522 akan menampilkan 

Authorized access pada Serial Monitor: 
Serial.println("Authorized access"); 

Menampilkan enter pada Serial Monitor : 

Serial.println(); 

Motor Servo berputar 𝟗𝟎𝟎: 
myservo.write( 90 ); 

Pembacaan data memiliki waktu selama 2 milidetik: 
delay(2000); 

Motor Servo berputar 𝟎𝟎: 
myservo.write( 0 );} 

Menampilkan ke Serial Monitor bahwa kartu yng ditempel tidak cocok: 
else {Serial.println(" Access denied"); 

delay(DENIED_DELAY);} } 

 

C. Code Porgram : 
#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <Servo.h> 

#define SS_PIN 10 

#define RST_PIN 9 

#define SERVO_PIN 3 

Servo myservo; 

#define ACCESS_DELAY 2000 

#define DENIED_DELAY 1000 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

SPI.begin(); 

mfrc522.PCD_Init(); // Initiate MFRC522 
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myservo.attach(SERVO_PIN); 

myservo.write( 90 ); 

delay(2000); 

myservo.write( 0 ); 

 

Serial.println("Put your card to the reader..."); 

Serial.println(); 

 

} 

 

void loop() 
 

{ 

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 

{return; } 

 

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) 

{ 

return; 

} 

Serial.print("UID tag :"); 

String content= ""; 

byte letter; 

 

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) 

{ 

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); 

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); 

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : 

" ")); 

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); 

} 

Serial.println(); 

Serial.print("Message : "); 

content.toUpperCase(); 

if (content.substring(1) == "13 9B 83 0A") //change here 

the UID of the card 

{ 

 

Serial.println("Authorized access"); 

Serial.println(); 

myservo.write( 90 ); 

delay(2000); 

myservo.write( 0 ); 

} 

 

else { 

Serial.println(" Access denied"); 

delay(DENIED_DELAY); 

} 

} 



 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil Kerja Praktik yang telah dilakukan di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Nganjuk, dapat dihasilkan beberapa kesimpulan pada 

rancang bangun kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522 berbasis 

Arduino UNO sebagai berikut: 

1. Rancang bangun kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522 

berbasis Arduino Uno dirancang dari beberapa bagian yaitu rangkaian 

Arduino Uno, rangkaian RFID, rangkaian lubang kunci, dan rangkaian Motor 

Servo. Prinsip kerja Rancang bangun kunci pintu otomatis menggunakan 

RFID MFRC522 berbasis Arduino Uno ini mampu mengontrol dengan baik 

kode yang terdapat pada kartu RFID melalui Tag RFID. Untuk membuka 

kunci, data yang diinputkan adalah kartu RFID yang didekatkan pada Tag 

RFID, data tersebut diolah oleh Arduino Uno untuk dieksekusi Motor Servo. 

Setelah kunci pintu terbuka, diberi waktu selama 3 detik untuk mengunci 

kembali. 

2. Rancang bangun kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522 

berbasis Arduino Uno meningkatkan sistem keamanan pada ruangan tersebut 

tanpa rasa khawatir. Secara umum, semakin dekat jarak semakin kecil persen 

kesalahan. RFID bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang 

frekuensi, terkadang gelombang frekuensi mengalami gangguan seperti 

interfensi dan menyebabkan tidak akurat dan mempengaruhi hasil pembacaan 

Tag pada RFID 

 
5.2 Saran 

Rancang bangun kunci pintu otomatis menggunakan RFID MFRC522 

berbasis Arduino UNO terdapat banyak fitur yang dapat di kembangkan. Penulis 

memiliki saran dalam pengembangan kunci pintu otomatis kedepannya sebagai 

berikut: Penataan alat kunci pintu otomatis ke pintu harus pas agar tidak 

membongkar atau merusak pintu yang lama. 
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