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ABSTRAK 

 

Pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, banyak sekali ditemukan 

pengimplementasian sistem otomasi pada alat yang gunakan sehari–hari, 

dimulai dari lampu yang bisa hidup sendiri hingga hand sanitizer yang dapat 

menekan otomatis, dampak positif yang dapat diterima dari penerapan sistem 

otomasi pada alat yang digunakan sehari–hari yaitu dapat mempermudah 

manusia dalam segala hal. Penerapan otomasi sendiri juga bisa diterapkan mulai 

dari rumahan hingga perkantoran. Hal itulah yang mendorong CV. Artan Works 

untuk menerapkan sistem otomasi pada kantornya. Pemilik dari Artan Works 

sendiri menginginkan agar diterapkannya sistem otomasi pada pintu sliding door 

agar dapat membuka dan menutup pintu secara otomatis, maka dari itu penulis 

ditugaskan untuk membuat Rancang Bangun Sliding Door Automatic pada CV. 

Artan Works. Dalam perancangan alat ini, penulis menggunakan sensor 

ultrasonik sebagai inputan data yang nantinya data tersebut diproses 

menggunakan mikrokontroler Arduino uno dan motor stepper sebagai outputan 

yang dapat menggerakan pintu sliding door. 

 

Kata kunci: Artan Works, Sliding Door, Otomasi.
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat memungkinkan adanya 

berbagai cara agar dapat memberikan kemudahan dan kenyaman bagi manusia, 

usaha untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh manusia sendiri salah satunya menerapkan sistem otomasi 

yang dapat diterapkan diberbagai alat yang digunakan sehari–hari. Pada era saat ini 

sudah banyak penerapan sistem otomasi yang tanpa sadar digunakan sehari–

harinya. Salah satu contoh kasusnya yaitu keran otomatis yang dapat mengeluarkan 

air tanpa harus ditekan atau diputar lagi tuas kerannya.  

Penerapan sistem otomasi juga sudah merambah mulai dari penerapan di 

rumah – rumah, mall, pabrik, hingga perkantoran. Hal itulah yang menjadi pemicu 

CV. Artan Works untuk menerapkan sistem otomasi di kantornya. Salah satu 

penerapan yang dilakukan yaitu pembuatan sliding door otomatis. Melalui 

penerapan sistem otomasi ini, diharapkan para karyawan untuk meminimalisir 

sentuhan dengan gagang pintu. Sebagaimana menurut (WHO, 2021), bahwa salah 

satu penularan virus covid 19 melalui gagang pintu.  

Pembuatan Rancang Bangun Sliding Door Automatic pada CV. Artan Works 

menggunakan mikrokontroler yang berfungsi sebagai otak yang mengatur buka 

tutup pintunya. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino uno, lalu sensor 

untuk mendeteksi ada atau tidak adanya manusia atau benda lain yaitu 

menggunakan Sensor Ultrasonik HC-SR04 dan yang menjadi aktuator penggerak 

pintu nantinya menggunakan Motor Stepper dan Motor Driver ULN2003. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka 

dapat dirumuskan bahwa CV. Artan Works membutuhkan sistem otomasi Sliding 

Door Automatic. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang ada pada perancangan website Artan Works, 

yaitu: 

1. Sistem otomasi yang dibuat masih prototype. 

2. Motor Stepper yang digunakan adalah Motor Stepper 5V. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan masalah diatas, maka terdapat tujuan dari Kerja Praktik ini 

adalah membangun sistem otomasi Rancang Bangun Sliding Door pada CV. Artan 

Works. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan alat, sebagai berikut: 

1. Memudahkan karyawan untuk membuka atau menutup pintu tanpa memegang 

gagang pintu. 

2. Meminimalisir penyebaran virus covid 19, karena tidak harus bersentuhan 

dengan gagang pintu. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Artan Works 

Artan Works bermula dari sebuah tim yang bergerak di bidang jasa, 

khususnya jasa teknologi. Contohnya seperti pembuatan website, jasa upload 

aplikasi Android ke playstore, dan masih banyak lagi. Dengan target awalnya 

adalah para UMKM/Usaha Menengah Kebawah yang kurang paham untuk bersaing 

di era teknologi 4.0. Didirikannya Artan Works pada Desember 2020. Artan Works 

telah membuat beberapa projek, diantaranya yang sudah berjalan sampai saat ini 

adalah Artan Payment. Artan Payment sendiri merupakan Penyedia Layanan SMM 

(Sosial Media Marketing), Pulsa & PPOB di Indonesia (Biasanya untuk dijual 

kembali, namun tidak menutup kemungkinan untuk dipakai sendiri). Project 

lainnya adalah Apotek Putra Abadi Online namun dalam tahap proses perbaikan, 

dll. Seiring berjalannya waktu Artan Works telah berstatus badan usaha yang 

terdaftar legal dan sah secara hukum menjadi CV. Artan Works (2021). 

 

2.2 Lokasi Perusahaan 

Artan Works berlokasi di samping tower XL, Perum Permata Resmi 1 No 36, 

Kothe, Kolor, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417. Berikut 

adalah peta dari lokasi Artan Works: 
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Gambar 2. 1 Lokasi Perusahaan 

(Sumber: https://maps.google.com) 

 

 

2.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2. 2 Struktur organisasi 

(Sumber: Artan Works) 

 

Artan Works, terdiri atas: 

1. Direktur    : M. Atthaariq Maulana 

Bertugas untuk mengambil keputusan, pemimpin, dan pengelola perusahaan. 

https://maps.google.com/
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2. Wakil Direktur   : Intan Firdausi 

Bertugas untuk membantu direktur dalam mengambil keputusan dalam 

pengelolaan perusahaan.  

3. Web Developer    : Muhammad Maulana 

Bertugas untuk mengurus segala sesuatu dalam perihal situs atau website. 

4. Maintenance & Security System  : Syahrul 

Bertugas untuk mengurus segala sesuatu dalam perihal maintenance dan 

keamanan dari sebuah sistem seperti backup data harian dan pentester. 

5. Graphic Designer   : Rayhan Level Santoso 

Bertugas untuk mengurus segala sesuatu dalam perihal digitalisasi seperti 

desain, editing, dan konsep digital lainnya. 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Mikrokontroler Arduino Uno 

 

Gambar 3. 1 Arduino Uno 

(Sumber: https://ndoware.com/apa-itu-arduino-uno.html) 

 

Menurut (Elektro, 2020), Arduino Uno Adalah salah satu jenis papan 

mikrokontroler berbasis ATmega328. Board Arduino Uno memiliki 14 pin input 

atau output digital, 6 analog input, sebuah resonator keramik 16MHz, colokan 

power input, ICSP header dan sebuah tombol reset. 

  Pemrograman Arduino Uno menggunakan bahasa pemrograman C++ yang 

relatif mudah untuk dipelajari dan sudah didukung oleh library yang lengkap. Untuk 

memprogram Arduino Uno bisa melalui software Arduino IDE (Integrated 

Development Environment). Arduino IDE dapat melakukan pemrograman, 

kompilasi program, debugging dan proses download ke Arduino Boardnya. 

 Menurut (Febrianto, 2014), Kelebihan Arduino Uno: 

1. Pengembangan Projek mikrokontroler menjadi lebih dan menyenangkan. 

Tinggal colok ke USB, dan tidak perlu membuat downloader untuk 

mendownload program yang telah dibuat. 

2. Terdapat modul yang siap pakai atau shield yang bisa langsung dipasang pada 

board Arduino. 

3. Dukungan dokumentasi yang bagus dan komunitas yang solid. 

 

https://ndoware.com/apa-itu-arduino-uno.html/
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3.2 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Gambar 3. 2 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

(Sumber: https://www.nn-digital.com) 

 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah 

besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Konsep dasar cara 

kerja sensor ini menggunakan pantulan gelombang suara sehingga dapat dipakai 

untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Sensor 

ini disebut sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik 

(bunyi ultrasonik). Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan perangkat yang 

digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek. Kisaran jarak yang dapat diukur 

mulai dari 2 cm sampai 450 cm. Sensor ini menggunakan dua pin digital untuk 

mengkomunikasikan jarak yang terbaca (Puspasari et al., 2019).  

 

 

Gambar 3. 3 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

(Sumber: https://www.centipedia.net/pengertian-dan-cara-kerja-sensor-

ultrasonik) 

 

https://www.nn-digital.com/
https://www.centipedia.net/pengertian-dan-cara-kerja-sensor-ultrasonik
https://www.centipedia.net/pengertian-dan-cara-kerja-sensor-ultrasonik
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Prinsip kerja sensor ultrasonik ini berkerja dengan mengirimkan pulsa 

ultrasonik sekitar 40KHz, kemudian dapat memantulkan pulsa echo kembali, dan 

menghitung waktu yang diambil dalam mikrodetik. Sinyal yang dipancarkan 

dengan bentuk gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 m/s. Setelah 

gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut diproses untuk 

menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung berdasarkan rumus: 

....................... (1) 

Dimana  adalah jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang pantul), 

dan  adalah selisih waktu pemancar gelombang oleh transmitter dan waktu ketika 

gelombang pantul diterima receiver. 

 

3.3 Motor Stepper 

 

Gambar 3. 4 Motor Stepper 

(Sumber: https://id.aliexpress.com) 

 

Motor Stepper merupakan perangkat elektromekanis dengan cara kerja 

mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor ini bergerak 

berdasarkan urutan pulsa yang diberikan. Sehingga untuk menggerakkan motor ini 

diperlukan modul pengendali Motor Stepper yang berfungsi untuk membangkitkan 

pulsa – pulsa periodik. Motor stepper memiliki beberapa keunggulan dibanding 

dengan motor DC biasa (Faudin, 2018).  

Keunggulannya antara lain yaitu: 

1. Memiliki sudut rotasi motor proposional, sehingga dapat lebih mudah diatur. 

2. Pada saat dimulainya gerakan, motor stepper dapat memberikan torsi penuh. 

https://id.aliexpress.com/
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3. Motor stepper dapat dikatakan lebih reliabel dari pada motor DC, karena tidak 

adanya sikat yang bersentuhan langsung dengan rotor. 

4. Frekuensi putaran motor stepper dapat ditentukan secara bebas. 

 

3.4 Arduino IDE  

 

Gambar 3. 5  Arduino IDE 

(Sumber: https://www.arduino.cc/en/software) 

 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat 

lunak yang digunakan untuk membuat sketch pemrogaman atau dengan kata lain 

arduino IDE sebagai media untuk pemrogaman pada board yang ingin diprogram. 

Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-upload ke board yang 

ditentukan, dan meng-coding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa 

pemrogaman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++(wiring), yang 

membuat operasi input/output lebih mudah. (Erintafifah, 2021). 

 

https://www.arduino.cc/en/software
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BAB IV   

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

Dalam membuat sebuah rancang bangun yang diterapkan di CV. Artan 

Works, ada beberapa tahapan dalam pengerjaannya. Tahap - tahap yang dilakukan 

dalam rancang bangun yang diterapkan di CV. Artan Works, yaitu: 

 

Gambar 4. 1 Tahap–tahap yang dilakukan 

 

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan analisis kebutuhan sistem sebagai bagian 

dari tahapan awal membuat rancang bangun dengan bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik sistem. Kebutuhan spesifik 

sistem ini mencakup mengenai hal–hal yang dilakukan oleh sistem alat ketika 

diimplementasikan, seperti metode dan kebutuhan software maupun hardware.  

 

4.2 Desain Perancangan Alat 

Langkah selanjutnya melakukan desain perancangan alat dari hasil yang 

didapatkan pada tahap analisis kebutuhan sistem. Pada tahapan ini penulis membuat 

rancangan rangkaian alat yang dibuat dan juga pembuatan blok diagram serta 

pembuatan flowchart rancang bangun sliding door automatic yang diterapkan pada 
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CV. Artan Works. Adapun gambar blok diagram dan flowchart bisa dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

4.2.1 Blok diagram 

 

Gambar 4. 2 Blok diagram 

 

Pada perancangan blok diagram diatas, dapat dilihat bahwa sensor 

ultrasonik digunakan untuk inputan yang nantinya data dari hasil bacaan sensor 

tersebut diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno, setelah mendapatkan data 

bacaan dari sensor, mikrokontroler berfungsi unuk mengatur jalannya motor 

stepper dari hasil bacaan sensor. 

 

4.2.2 Flowchart 

 

Gambar 4. 3 Flowchart alat 
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Pada gambar 4.3 dapat dilihat alur berjalannya program, dimulai dari 

deklarasi dan inisialisasi sensor ultrasonik dan motor stepper, lalu setelah itu sensor 

ultrasonik membaca jarak, jika sensor ultrasonik membaca jarak lebih dari 0 

sentimeter, maka motor stepper berputar untuk membuka pintu, jika jarak tidak 

lebih dari 0 sentimeter, maka motor stepper tetap mati dan program terus berlanjut 

membaca jarak. 

 

4.3 Pengimplementasian 

Tahap pengimplementasian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tahap 

pengimplementasian rangkaian pada alat dan tahap pengimplementasian program 

pada alat. 

 

4.3.1 Rangkaian Pada Alat  

 

Gambar 4. 4 Rangkaian pada alat 

 

Pada gambar diatas merupakan skema rangkaian keseluruhan alat rancang 

bangun sliding door automatic menggunakan software Fritzing. Pada skema 

rangkaian alat ini terdapat 14 pin yang digunakan untuk keseluruhannya. Sensor 

ultrasonik masing–masing membutuhkan 4 pin sebagai pin VCC, GND/Ground, 

Echo dan Trigger. Untuk sensor ultrasonik yang ditempatkan di luar pintu 

menggunakan pin 2 sebagai pin trigger dan pin 3 sebagai pin echo. Sedangkan 

sensor ultrasonik yang ditempatkan di dalam pintu menggunakan pin 12 sebagai 

pin trigger dan pin 13 sebagai pin echo. Lalu untuk motor stepper sendiri 
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membutuhkan 6 pin, dimulai dari pin VCC dan GND/Ground, lalu motor 1 yang 

terhubung ke pin 8, motor 2 terhubung ke pin 9, motor 3 terhubung ke pin 10 dan 

motor 4 terhubung ke pin 11. 

 

4.3.2 Program Pada Alat 

Pada tahap pengimplementasian program pada alat ini, penulis menggunakan 

software Arduino IDE sebagai tempat untuk memprogram alat. Adapun 

programnya sebagai berikut: 

#include <NewPing.h> 

#include <AccelStepper.h> 

#define motorPin1 8 

#define motorPin2 9 

#define motorPin3 10 

#define motorPin4 11 

#define MotorInterfaceType 8 

AccelStepper stepper = AccelStepper(MotorInterfaceType, 

motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4); 

#define TRIGGER_PIN 2  // sensor ultrasonic luar 

#define ECHO_PIN 3  

#define MAX_DISTANCE 50 

 

#define TRIGGER_PIN1 12 // sensor ultrasonic dalam 

#define ECHO_PIN1 13 

#define MAX_DISTANCE1 50 

 

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing 

setup of pins and maximum distance. 

 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

stepper.setMaxSpeed(1500); 

stepper.setAcceleration(1300); 

} 

 

void loop() { 

delay(50); 

int luar = sonar.ping_cm(); // Send out the ping, get the results 

in centimeters. 

int dalam = sonar.ping_cm(); // Send out the ping, get the results 

in centimeters. 

Serial.print("luar : "); Serial.println(luar); 

Serial.print("dalam : "); Serial.println(dalam); 

 

if((luar>0)||(dalam>0)) 

{ stepper.runToNewPosition(5500);  // buka pintu 

 

  Serial.println("pintu terbuka"); 

} 

else  

{ stepper.runToNewPosition(0);  // tutup pintu  

  Serial.println("pintu tertutup"); 

} 
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delay(1000); 

} 

 

4.4 Hasil dan Pengujian Alat 

4.4.1 Pengujian Alat 

 

Gambar 4. 5  Pengujian alat 

 

Pada gambar 4. 5, adalah gambar rangkaian keseluruhan alat yang telah 

dirangkai. Tujuan untuk pengujian alat kali ini adalah untuk mengetahui apakah alat 

yang sudah dirancang rangkaian dan programnya berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan oleh penulis. Alat yang dibutuhkan pada pengujian ini adalah, Laptop, 

Mikrokontroler, Sensor Ultrasonik, Motor Stepper dan Kabel Jumper. 

 

4.4.2 Tahap–tahap pengujian alat 

Dalam pengujian ini, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Menghubungkan semua perangkat elektronika. 

2. Menjalankan dan meng-upload program yang telah dibuat. 

3. Menguji alat keseluruhan dengan mencoba bergerak didepan sensor, setelah 

itu apakah motor stepper berjalan atau tidak. 

4. Pengambilan data dilakukan sebanyak 10 kali dengan pengetesan jarak yang 

berbeda–beda. 
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5. Data dari hasil pengujian alat keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

4.4.3 Hasil Pengujian Alat 

Dari tabel hasil pengujian alat dibawah, dapat disimpulkan bahwa cara kerja 

alat sudah sesuai dengan yang dirancang oleh penulis. Dengan rancangan program 

jika jarak sama dengan 0 cm dan jarak diatas 100 cm, maka motor stepper tidak 

menyala untuk membuka pintu, dan dapat dilihat pada tabel 4. 1 bahwa kondisi 

tersebut sudah sesuai. 

Tabel 4. 1 Hasil pengujian alat 

No. 
Jarak 

(cm) 

Kondisi Sensor 

(Terbaca/Tidak Terbaca) 

Kondisi Motor Stepper 

(Nyala/Tidak Nyala) 

1. 0 Terbaca Tidak Nyala 

2. 2 Terbaca Nyala 

3. 10 Terbaca Nyala 

4. 30 Terbaca Nyala 

5. 45 Terbaca Nyala 

6. 65 Terbaca Nyala 

7. 70 Terbaca Nyala 

8. 80 Terbaca Nyala 

9. 95 Terbaca Nyala 

10. 115 Terbaca Tidak Nyala 

 

4.4.4 Bukti Pengujian Alat 

 

Gambar 4. 6 Hasil bacaan Sensor Ultrasonik kondisi pintu tertutup 
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Pada gambar diatas adalah gambar hasil bacaan Sensor Ultrasonik yang 

ditampilkan pada serial monitor di software Arduino IDE, dapat dilihat bahwa 

kondisi pintu tertutup atau motor stepper tidak menyala dikarenakan nilai dari 

bacaan Sensor Ultrasonik adalah 0 cm. Berbeda dengan gambar 4. 7, yang mana 

kondisi pintu terbuka atau motor stepper menyala dikarenakan nilai dari bacaan 

Sensor Ultrasonik adalah 2 cm. 

 

Gambar 4. 7 Hasil bacaan Sensor Ultrasonik kondisi pintu terbuka 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil Rancang Bangun Sliding Door Automatic pada CV. Artan Works 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengimplementasian alat pada rangkaian, cara kerja alat dapat 

berjalan sesuai yang diinginkan penulis. 

2. Berdasarkan pengimplementasian alat pada pintu sliding door secara langsung, 

motor stepper tidak dapat menggerakkan pintu dikarenakan jenis motor stepper 

yang digunakan adalah motor stepper kecil yang berdaya 5 Volt. 

3. Pengimplentasian alat pada pintu sliding door di CV. Artan Works belum 

berhasil dikarenakan motor stepper tidak kuat untuk menggerakkan pintu. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada hal yang dapat dikembangkan 

pada penilitan berikutnya dengan laporan Kerja Praktik yang berjudul “Rancang 

Bangun Sliding Door Automatic pada CV. Artan Works” ini, maka penulis 

memiliki saran saran sebagai berikut:  

1. Untuk penelitian kedepannya motor stepper dapat diganti menggunakan motor 

stepper yang lebih besar, seperti jenis motor stepper Nema 17, agar pintu dapat 

bergerak. 

2. Untuk penelitian kedepannya pengimplementasian alat ini tidak hanya pada 

pintu. 
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