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Oleh 
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Setiap rumah pasti memiliki pintu pagar yang dilengkapi denganpenguncidibagian 

dalamnya. Hal tersebut sudah hampir ditemui tiap-tiap rumah yang digunakan 

untuk keamanan kendaraan pribadi maupun keamanan kondisi rumah. Umumnya 

untuk membuka pintu pagar dan menguncipun harus dilakukan manual oleh 

manusia. Hal ini sering mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidakefisienan 

padapengguna pintu pagar, baik orang yang berada di dalam rumah, maupun yang 

mengendarai mobil. 

 

Dari permasalahan diatas maka dibuat suatu sistem otomatisasi pintu pagar 

berbasis mikrokontroler dan android sebagai interface. Pada tugas akhir ini, 

diciptakan suatu sistem pada android yang dapat mengganti fungsi saklar, dan 

dapat membuka pintu pagar serta menguncinya secara otomatis, yang dapat di 

kontrol melalui ponsel ataupun gadget berbasis android yang terhubung ke 

bluetooth device. 

 

Dengan dibuatnya sistem otomatisasi pintu pagar berbasis mikrokontroler dan 

android sebagai interfacenya ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam 

mengatur, membuka, dan mengunci pintu pagar tanpa harus keluar dari mobil 

ataupun keluar rumah serta memaksimalkan effisiensi energi listrik. 

 

 

Kata Kunci:Sistem otomatisasi, Lampu, Pagar, Pengunci, Mikrokontroller, 

Android 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ARDUINO MICROCONTROLLER BASED FENCE GATE  

AUTOMATION SYSTEM IN A PROTOTYPE USING 

ANDROID APPLICATION 

 

By 

 

 

RYAN NOFERIAWAN 

 

 

 

Each house certainly has a fence with lockers. This can be found in almoust all of 

houses having personal vehicles and for the purpose of the houses’ securities. 

Opening the fence gate is commonly done manually. This may cause inconveience 

and inefficiency in using the fence gate, for both people inside and outside the 

house, or for thosewho drive the vehicles. 

 

Based on this background, a microcontroller base fence gate automation system 

was made by using android as the interface. In this final project, a system 

application in android was created to replace a switch function, and it was able to 

open the fence gate to lock and unlock it automatically, which was able to control 

by using a smartphone or any android base gadget cennected to a bluetooth 

device. 

 

By creating this microcontroller base fence gate automation system and android 

as its interface, it is expected that it will facilitate regulating, unlocking and 

locking the fence gate without exiting the vehicle or exiting the house and 

maximize the electricity efficiency. 

 

 

Keywords : Automation System, Lamp,  fence, Locker, Microcontroller, Android 
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MOTO 

 

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri" 

(QS. Al-Ankabut: 6) 

 

―Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, 

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku‖ 

(QS. Thoha: 25-28) 

 

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." 

(QS. Al Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Pagar merupakan sesuatu yang menyekat pekarangan tanah milik seseorang. 

Gerbang pada umumnya sebagai akses keluar masuk kedalam pekarangan 

atau rumah. Umumnya gerbang pagar di buka secara manual dengan cara 

menggeser karena buka dan tutup gerbang tidak memakan banyak tempat 

untuk mekanisme pembukaan dan penutupan gerbang sehingga kebanyakan 

gerbang di buka dengan mekanisme menggeser gerbang pagar. 

Perkembangan teknologi sekarang ini juga telah mempengaruhi sistem buka 

tutup gerbang sehingga pagar dapat dibuka dan di tutup secara otomatis 

dengan menggunakan remote control. Namun remote control memiliki 

kekurangan dalam pelaksanaan buka dan tutup pintu gerbang karena sering 

kali remote control pintu gerbang tertinggal dan dapat menyebabkan pemilik 

rumah kesulitan mengakses pintu gerbang.  

Smartphone dengan sistem operasi Android sudah menjadi kebutuhan pokok 

gadget manusia jaman sekarang. Karena fitur dan kemudahan yang diberikan 



2 

 

 

oleh Smartphone yang lengkap tak urung membuat seseorang enggan 

meninggalkan smartphone miliknya. 

Pada penulisan ini, penulis membahas pembuatan otomasi pengendali pintu 

gerbang dengan memanfaatkan teknologi bluetooth. Smartphone akan 

dihubungkan ke modul bluetooth pada Arduino sebagai input untuk membuka 

dan menutup pintu gerbang secara otomatis. Alat ini merupakan serangkaian 

komponen berbentuk miniatur sebuah pintu yang dapat bergeser secara 

otomatis yang dikontrol menggunakan program Arduino. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

tujuan dari penelitian yang ingin dilakukan adalah merancang prototipe  

sistem otomasi pintu gerbang menggunakan bluetooth pada smartphone 

android berbasis pengendali mikro arduino. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

1. Menggantikan fungsi remote control pagar dengan smartphone yang 

mudah dibawa. 

2. Memaksimalkan Smartphone Android dalam sistem otomasi dan 

mendayagunakan mikrokontroler yang saling bersinergi dengan 

smartphone untuk menghasilkan sebuah alat yang kreatif dan inovatif. 

3. tidak diperlukan lagi membuka pintu gerbang secara manual dengan 

mendorong pintu untuk membuka atau untuk menutup. 

 



3 

 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara membuat sistem kontrol untuk dijadikan pengendali 

motor  secara otomatis menggunakan rangkaian Arduino? 

2. Bagaimana membuat aplikasi pada Smartphone berbasis Android yang 

mampu menjadi media pengendali sistem pembuka dan penutup pintu 

gerbang? 

3. Bagaimana mengintegrasikan antara aplikasi kontrol pada smartphone 

untuk mengendalikan sebuah sistem pembuka dan penutup pintu gerbang 

dengan  Arduino sebagai pengendali Motor ? 

4. Bagaimana membuat program aplikasi App-Inventor menguunakan 

bloetooth di SmartPhone Android dan Model Gerbang sesuai SOP sensor 

Ultra Sonic? 

 

1.5. Batasan Masalah 

Pembahasan materi hanya sebatas pada perancangan dan cara kerja alat 

Pengendali Pintu Gerbang secara Otomatis dengan Memanfaatkan 

Kecanggihan Smartphone yang berbasis OS Android. 

1. Menggunakan Arduino sebagai kontroler sistem buka tutup pintu gerbang. 

2. menggunakan smartphone berbasis sistem operasi Android sebagai remote 

control. 

3. Tidak membahas tentang penguncian pintu pagar. 
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1.6. Hipotesis 

Pintu gerbang membuka dan menutup berdasarkan input dari handphone 

android dan bergerak meggunakan motor dc yang diperintahkan oleh sistem 

pengontrolan mikrokontroler arduino. Sistem pintu gerbang ini dapat 

mengetahui penghalang yang ada dalam proses penutupan pintu gerbang. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang berurutan secara garis besar dan 

kemudian dibagi dalam sub-sub bab yang akan membahas dan menguraikan 

masalah secara lebih terperinci. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah, dan batasan 

masalah.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang landasan teori dan literatur sebagai konsep dasar dalam 

penyusunan alat dan laporan sehingga menghasilkan karya yang bernilai 

ilmiah dan memiliki daya guna. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan tentang pembuatan sistem kendali aplikasi pada smartphone 

berbasis OS Android, serta komponen elektronik lainnya. Disamping itu Bab 

ini menjelaskan alur kerja dan metode yang digunakan penulis dalam 

mengerjakan tugas akhir. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pengambilan data, analisa terhadap kinerja program yang telah 

dilakukan, implementasi dari sistem yang telah dirancang kemudian dilakukan 

pengujian atas kinerja dari sistem yang telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada Skripsi ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 



 

 

 
 
 
 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Sistem Pengendali mikro Arduino 

Arduino adalah sebuah produk yang merupakan papan elekronik yang 

mengandung pengendali mikro yang bersifat open-source, diturunkan dari 

wiring platform, dirancang untuk memudahkan perancangan elektronik 

berbagai bidang. Hardwarenya memiliki prosesor AtmelAVR dan softwarenya 

diprogram bahasa pemrograman sendiri yang selalu dikembangkan[1]. 

Arduino merupakan platform hardware untuk membuat purwarupa peralatan 

elektronik interaktif berdasarkan hardware dan software  mudah digunakan. 

Programnya ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang 

memiliki kemiripan Syntax dengan Bahasa Pemrograman C++. 

Arduino menggunakan Mikrokontroler yang dirilis oleh Atmel sebagai basis, 

beberapa individu/perusahaan membuat clone-arduino dengan menggunakan 

pengendali mikro lain dan tetap kompatibel dengan Arduino pada level 

hardware. Untuk fleksibilitas, program dimasukkan melalui bootloader yang 

terdapat opsi untuk mem-bypass bootloader dan menggunakan downloader 

untuk memprogram pengendali mikro secara langsung melalui port ISP. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
https://id.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR


7 

 

 

 

Gambar 2. 5. Mikrokontroler Arduino  

 

2.1.1 Pin Arduino 

Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 

pin digital input/output. Untuk 6 pin analog difungsikan sebagai output digital 

output digital tambahan terdapat 14 pin yang sudah tersedia. Pengubahan pin 

analog menjadi digital cukup dengan mengubah konfigurasi pin pada 

program. Dalam board kita dapat melihat pin digital diberi keterangan 0-13, 

jadi untuk menggunakan pin analog menjadi output digital, pin analog yang 

pada keterangan board 0-5 kita ubah menjadi pin 14-19 dengan kata lain pin 

analog 0-5 berfungsi juga sebagi pin output digital 14-16. 

 

2.1.2 Input & Output 

Setiap 14 pin digital pada Arduino dapat digunakan sebagai input atau output, 

menggunakan fungsi pinMode, digitalWrite, dan digitalRead. Input/output 

dioperasikan pada 5V. Setiap pin dapat menghasilkan atau menerima 
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maksimum 40mA dan memiliki internal pull-up resistor (disconnected oleh 

default) 20-50K Ohm. 

Beberapa Pin memiliki fungsi sebagai berikut: 

a)  Serial : 0(RX) dan 1(TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirim 

(TX) TTL Data Serial. Pin ini terhubung pada pin yang koresponding dari 

USB  ke TTL Chip Serial. 

b)  Interupt Eksternal : 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk men-trigger 

sebuah interupt pada low-value, rising atau falling-edge. 

c)  PWM : 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Mendukung 8-bit keluaran PWM dengan 

fungsi AnalogWrite. 

d)  SPI : 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini mendukung 

komunikasi SPI, yang mana masih mendukung Hardware, yang tidak 

termasuk pada bahasa Arduino. 

e)  LED : 13. Adalah indikator yang dibuat untuk koneksi LED ke digital pin 

13. Ketika pin bernilai HIGH, LED hidup, ketika pin LOW, LED mati. 
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Tabel 2. 2.Deskripsi Arduino Uno 

Mikrokontroller ATMega 328 

Tegangan Pengoperasian 5 V 

Tegangan Input yang 

disarankan 

7 - 12 V 

Batas Tegangan Input 6 - 20 V 

Jumlah pin I/O digital 14 pin digital (6 diantaranya menyediakan keluaran 

PWM) 

Jumlah pin input Analog 6 pin 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3,3 V 50 mA 

Memori Flash 32 KB (ATMega 328) sekitar 0,5 KB digunakan 

oleh bootloader 

SRAM 2 KB (ATMega 328) 

EPROM 1 KB (ATMega 328) 

Clock Speed 16 MHz 

 

2.1.3 Power 

Arduino Uno dapat disuplai langsung ke USB atau catu daya tambahan 

dengan pilihan power secara otomatis yang berfungsi tanpa saklar. Kabel 

eksternal (non-USB) menggunakan adaptor AC ke DC atau baterai dengan 

konektor plug ukuran 2,1mm polaritas positif ditengah ke jack power di 

board. Jika menggunakan baterai dapat disematkan pada pin GND dan Vin di 

bagian power connector. 
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Gambar 2. 6. Power Supply Arduino Port 

Board Arduino dapat disuplai tegangan kerja antara 6-20V, apabila catu daya 

dibawah tegangan standar 5V board tegangan akan tidak stabil, 

jikadipaksakan ke tegangan regulator 12V board Arduino akan mengalami 

overheat yang berujung kerusakan pada board. Tegangan yang 

direkomendasikan antara 7-12V. 

Penjelasan Power PIN: 

a) VIN - Input voltase board saat menggunakan sumber catu daya luar 

(adaptor USB 5V atau adaptor lainnya 7-12V) dapat dihubungkan dengan 

pin VIN atau langsung ke jack power 5V. DC power jack (7-12V), 

menggunakan kabel konektor USB (5V) atau catu daya lainnya (7-12V). 

Menghubungkan secara langsung catu daya luar (7-12V) ke pin 5V atau pin 

3.3V dapat merusak rangkaian Arduino. 

b) 3.3V - Pin tegangan 3.3V catu daya umum langsung ke board. Maksimal 

arus yang diperbolehkan adalah 50mA. 

c) GND - Pin Ground. 

d) IOREF - Pin penyedia referensi tengangan agar mikrokontrol beroperasi 

dengan baik. Berfungsi memilih sumber daya yang tepat atau 

mengaktifkan tegangan output agar dapat bekerja dengan 5V atau 3.3V. 
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2.1.4 Software Arduino 

Arduino Uno diprogram dengan perangkat lunak IDE Arduino. Pada Arduino 

terdapat bootloader yang memungkinkan untuk mengunggah kode baru tanpa 

menggunakan Programmer Hardware Eksternal. 

IDE Arduino adalah perangkat lunakyang sangat canggih dan dapat 

diprogram dengan menggunakan Java.   

IDE Arduino terdiri dari: 

1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis 

dan mengedit program dalam bahasa Processing. 

2. Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (Bahasa 

Processing) menjadi kode biner. Berfungsi untuk menyusun bahasa C 

Arduino dan  juga  untuk mengupload  program hasil susunan (hex file) ke  

modul Arduino. 

3. Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memori didalam board Arduino[5]. 

 

2.2. Sistem Komunikasi Nirkabel Bluetooth 

Bluetooth adalah jaringan kawasan pribadi atau Personal Area Networks 

(PAN) tanpa kabel. Bluetooth dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar 

informasi antar piranti. Spesifikasi Bluetooth dikembangkan dan 

didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interes Group. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth_Special_Interest_Group&action=edit&redlink=1
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Bluetooth beroperasi di pita frekuensi 2,4GHz dengan menggunakan 

frequency hopping traceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi 

data dan suara secara real-time antara host bluetooth dengan jarak terbatas 

berupa radio transceiver, baseband link controller, dan link manager. Berikut 

beberapa karakteristik radio bluetooth sesuai dengan dokumen Bluetooth SIG 

dalam tabel 2.2 

Tabel 2. 3. Karakteristik Bluetooth 

Parameter Spesifikasi 

Transmitter :   

Frekuensi : ISM band, 2400 - 2483.5 MHz (mayoritas), 

untuk beberapa negara mempunyai batasan 

frekuensi sendiri spasi kanal 1 MHz.  

Maximum Output 

Power : 

Power class 1 : 100mW (20 dBm). Power class 2 : 

2.5mW (4 dBm). Power class 3 : 1mW (0 dBm) 

Modulasi : GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), 

Bandwidth Time : 0,5; Modulation Index : 0.28 

sampai dengan 0.35. 

Receiver :   

Actual Sensitivity 

Level : 
-70 dBm pada BER 0,1%. 

Spurious Emission : 
30 MHz - 1 GHz : -57dBm 1 GHz – 12.75 GHz : -

47dBm 

Max. usable level : -20 dBm,  BER : 0,1% 
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Tabel 2. 4 Protokol dan Layer di Stack Protokol Bluetooth 

Protocol Layer Protocols in the stack 

Bluetooth Core Protocols Baseband, LMP, L2CAP, SDP 

Cable Replacement 

Protocol 
RFCOMM 

Telephony Control 

Protocols 
TCS Binary, AT-commands 

Adopted Protocols 
PPP, UDP/TCP/IP, OBEX, WAP, vCard, 

vCal, IrMC, WAE 

 

2.2.1 Modul Bluoetooth HC-05 

Modul HC-05 merupakan rangkaian elektronik terpadu yang menggunakan 

serial port protocol yang mudah digunakan untuk komunikasi wireless 

menggunakan modulasi bloetooth V 2.0 3Mbps dengan frekuensi carrier 2,4 

Ghz.Ic (integrated circuit) yang digunakan adalah BC417 pabrikan dari CSR 

.  

Gambar 2.3. IC CSR BC-417 
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Dalam penggunaannya, HC-05 dapat beroperasi tanpa menggunakan driver 

khusus. Untuk berkomunikasi antar Bluetooth, minimal harus memenuhi dua 

kondisi berikut : 

1. Komunikasi harus antara master dan slave. 

2. Password harus benar (saat melakukan pairing). 

Jarak sinyal dari HC-05 adalah 30 meter, dengan kondisi tanpa halangan. 

 

Gambar 2. 4. Diagram Wiring IC CSR BC-417 
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2.2.2 Aplikasi Bluetooth 

Protokol Bluetooth menggunakan kombinasi antara circuit switching dan 

packet switching. Circuit swiching merupakan sebuah sistem jaringan yang 

mengalokasikan sebuah kanal frekuensi sebagai saran komunikasi yang 

digunkan oleh pengguna komunikasi sedang packet swiching adalah dalah 

metode jaringan komunikasi digital yang dikelompokkan menurut semua data 

yang ditransmisikan, terlepas dari konten, jenis, atau struktur kedalam blok 

yang sesuai dengan ukuran yang disebut paket. Bluetooth dapat mendukung 

sebuah kanal data asynchronous, tiga kanal suara synchronous simultan atau 

sebuah kanal dimana secara bersamaan mendukung layanan data 

asynchronous dan suara synchronous. Setiap kanal suara mendukung sebuah 

kanal suara sinkron 64kb/s dan kanal asinkron dapat mendukung kecepatan 

maksimal 723,2kb/s untuk data yang tidak sama, dimana untuk arah 

sebaliknya dapat mendukung sampai dengan kecepatan 57,6kb/s. Sedangkan 

untuk data yang sama dapat mendukung sampai dengan kecepatan 433,9 

kb/s.  

Sebuah perangkat yang memiliki teknologi wireless bluetooth mempunyai 

kemampuan melakukan pertukaran informasi dengan jangkauan sampai 

dengan 10 meter (~30 feet). Sistem bluetooth menyediakan layanan 

komunikasi dari satu transmiter ke satu reciever maupun komunikasi dari satu 

trasnmiter kebanyak reciever[6].  
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2.3. Limit Switch (Sensor Pembatas) 

Limit Switch merupakan jenis saklar dilengkapi katup yang berfungsi 

menggantikan tombol, mendeteksi gerakan dari suatu mesin sehingga bisa 

mengontrol atau memberhentikan gerakan dari mesin tersebut sehingga dapat 

membatasi gerakan mesin dan tidak sampai melebihi batas.  

Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang akan 

memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor 

tersebut. Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda 

(objek) yang bergerak. 

Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar Push ON yang hanya akan 

terhubung saat katupnya ditekan pada batas penekanan tertentu yang telah 

ditentukan dan akan memutus saat katup tidak ditekan. 

 

Gambar 2.5. Simbol Dan Bentuk Limit Switch 

Limit Switch akan bekerja jika pada bagian aktuator tertekan suatu benda 

pada batas atau daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi 
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pemutusan atau penghubungan rangkaian dari alat tersebut.Ketika aktuator 

dari limit switch tertekan suatu benda baik dari samping kiri ataupun kanan 

sebanyak 45º atau 90º (tergantung dari jenis dan tipe limit switch ) maka, 

aktuator akan bergerak dan diteruskan ke bagian dalam dari limit switch 

sehingga menyentuh micro switch dan menghubungkan kontak-kontaknya, 

pada micro switch terdapat kontak jenis NO dan NC seperti sensor pada 

umunya kemudian kontaknya mempunyai beban kerja sekitar 5A untuk 

dihubungkan ke perangkat listrik lainnya. Pada limit switch terdapat head 

atau kepala tempat dudukan aktuator pada bagian atas dari limit switch dan 

posisinya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ketika tuas (cam) 

menekan bagian kepala dari limit switch akan terjadi kontak-kontak di bagian 

dalam, ketika sensor aktif dapat langsung dihubungkan keperangkat atau 

komponen lain seperti solenoid valve atau lampu indikator. 

Konstruksi dan simbol limit switch dapat dilihat seperti Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 6. Konstruksi Dan Simbol Limit Switch 

Limit Switch umumnya digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan 

arus listrik pada rangkaian menggunakan objek, menghidupkan daya yang 

besar dengan sarana yang kecil, dan sebagai sensor posisi suatu objek. 
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Limit switch memiliki beberapa jenis atau tipe aktuator yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pengoperasiannya di lapangan, seperti Gambar 2.5: 

 

Gambar 2. 7. Jenis-Jenis Aktuator Limit Switch 

 

Limit switch biasa digunakan pada aplikasi seperti:  

1. Pintu gerbang otomatis, dimana limit switch berfungsi untuk mematikan 

motor listrik sebelum pintu gerbang membentur pagar pembatas saat 

membuka atau menutup 

2. Pada pintu panel listrik sebagai saklar otomatis apabila pintu panel dibuka 

maka lampu akan nyala untuk penerangan (contohnya: kulkas).  

3. Hoist sebagai pembatas pengangkatan barang. 

4. Pada tutup/cover mesin sebagai safety apabila cover dibuka maka mesin 

akan mati. 

5. Pada sistem transfer seperti pada trolly dan conveyor sebagai pembatas 

maju dan mundurnya (forward-reverse). 
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6. Pada sistem kontrol mesin sebagai sensor untuk mengetahui posisi 

up/down. 

7. Dan lain sebagainya.  

 

2.4. Motor DC 

Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik berupa gerak rotasi. Dalam penggunaannya memerlukan 

suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi 

energi gerak mekanik. Motor DC termasuk jenis motor listrik yang bekerja 

menggunakan sumber tegangan DC dan menggunakan arus langsung dan 

tidak langsung/direct-unidirectional.Catu daya yang digunakan berkisar 

antara 3-24V dengan arus sebesar 1A.  

 

Gambar 2. 8. Motor DC 

Pada Motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. 

Tiap kumparan berujung pada cincin belah (komutator). Kumparan medan 

pada Motor DC disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan 

jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Dengan adanya insulator antara 

komutator, cincin belah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda (double 
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pole, double throw switch). Berprinsip pada gaya Lorentz, yang menyatakan 

ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, 

maka sebuah gaya (yang dikenal dengan gaya Lorentz) akan tercipta secara 

Orthogonal diantara arah medan magnet dan arah aliran arus. 

 

Gambar 2.9. RangkaianekivalenMotor DC 

 

2.4.1 Bagian atau Komponen Utama Motor DC 

1. Kutub medan, Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan yaitu kutub 

utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang 

terbuka diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih 

besar atau lebih kompleks terdapat satu atau lebih elektromagnet.  

2. Current Electromagnetic atau Dinamo, Dinamo yang berbentuk silinder, 

dihubungkan ke as-penggerak untuk menggerakan beban. Pada kasus 

Motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang 

dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet 

berganti lokasi.  
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3. Komutator, Komponen utama dalam Motor DC. Kegunaannya adalah 

untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. 

 

Gambar 2.10. Bagian Dalam Komponen Motor DC 

Keuntungan utama Motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan yang 

tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor DC dapat dikendalikan 

dengan cara mengatur:  

a) Tegangan dinamo – meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan 

kecepatan. 

b) Arus medan – menurunkan arus medan akan meningkatkan 

kecepatan.Hubungan antara kecepatan fluks medan dan tegangan 

kumparan Motor DC ditunjukkan dalam persamaan berikut : 
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2.4.2 Motor DC Magnet Permanen 

Mekanisme Motor DC diperlihatkan pada Gambar 2.8: 

 

Gambar 2.11. Bagan Mekanisme Kerja Motor DC Magnet Permanen 

Motor DC yang digunakan pada robot beroda umumnya adalah Motor DC 

magnet permanen. Jenis ini memiliki 2 buah magnet permanen sehingga 

timbul medan magnet di antara kedua magnetnya. Di dalam medan magnet 

tersebut jangkar(rotor) akan berputar. Jangkar yang terletak di tengah motor 

memiliki jumlah kutub yang ganjil dan pada setiap kutubnya terdapat  lilitan. 

Lilitan ini terhubung  ke area kontak(komutator). Sikat(Brushes) yang 

terhubung ke kutub positif dan negatif motor memberikan daya ke lilitan 

sehingga salah satu kutub akan ditolak oleh magnet permanen, sedangkan 

lilitan lain ditarik oleh magnet permanen lainnya yang membuat jangkar 

berputar. Ketika jangkar berputar, komutator mengubah lilitan yang mendapat 

pengaruh polaritas medan magnet sehingga jangkar akan terus berputar 

selama kutub positif dan negatif motor diberi daya. 

Pengendalian kecepatan putar Motor DC dapat dilakukan dengan mengatur 

besar tegangan terminal motor (Vtm). Metode lain yang biasa digunakan 
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untuk mengendalikan kecepatan Motor DC adalah dengan teknik modulasi 

lebar pulsa atau Pulse Width Modulation (PWM).  

 

2.5. App Inventor 

App Inventor adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya 

dikembangkan oleh Google, dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute 

of Technology (MIT). 

App Inventor memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer 

untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. 

App Inventor menggunakan antarmuka grafis, serupa dengan antarmuka 

pengguna pada Scratch dan StarLogo TNG, yang memungkinkan pengguna 

untuk men-drag-and-drop objek visual untuk menciptakan aplikasi yang bisa 

dijalankan pada perangkat Android. 

App Inventor dirilis sebagai layanan Beta yang menggunakan bahasa 

pemrograman visual untuk mengembangkan aplikasi untuk platform 

komputasi pada Mobile Android. Hal ini didasarkan pada konsep blok dan 

aplikasinya yang dapat dirancang dengan menggunakan blok kode. Secara 

umum App Inventor adalah program klasik yang biasa digunakan pada 

umumnya. Akan tetapi, App Inventor dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi untuk perangkat Android. 

App Inventor menggunakan kawa language framework dan kawa’s dialect 

yang dikembangkan oleh per Brother. Kedua aplikasi tersebut di distribusikan 

sebagai bagian dari GNU operating system oleh free software foundation. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://id.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Scratch_(bahasa_pemrograman)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=StarLogo_TNG&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drag-and-drop&action=edit&redlink=1
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Kedua aplikasi tersebut dijadikan sebagai compiler dan menerjemahkan 

visual blok programming untuk diimplementasikan pada platform android. 

 

Gambar 2. 12. Tampilan Program App Inventor 

App Inventor, Google telah melakukan riset yang berhubungan dengan 

komputasi edukasional dan menyelesaikan lingkungan pengembangan Online 

Google. Dalam kebanyakan kasus, App Inventor harus dapat menemukan 

software setup sendiri. Jika menggunakan mesin 64-bit, pada Program Files 

(x86) yang sesuai dengan bit pada komputer. Tetapi jika diminta lokasi 

perangkat lunak, jalan masuknya adalah C: \ Program Files \ Appinventor \ 

perintah-untuk-Appinventor. 

2.5.1 Komponen App Inventor 

A. Komponen Desainer 

Komponen desainer berjalan pada browser yang digunakan untuk memilih 

komponen yang dibutuhkan dan mengatur propertinya. Pada komponen 

desainer sendiri terdapat 5 bagian, yaitu palette, viewer, component, media 

dan properties, seperti terlihat pada Gambar 2.9. 
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1. Palette :  list komponen yang dapat digunakan 

2. Viewer :  untuk menempatkan komponen dan mengaturnya 

sesuai  tampilan yang  diinginkan 

3. Component :  tempat list komponen yang dipakai pada project  

4. Media :  mengambil media audio atau gambar untuk project  

5. Properties :  mengatur properti komponen yang digunakan, seperti 

width, height, name dan lain – lain. 

B. Block Editor 

Block Editor berjalan diluar browser dan digunakan untuk membuat 

dan mengatur behaviour dari komponen-komponen yang dipilih dari 

komponen desainer. Block editor ini berbasis java, agar dapat 

digunakan PC yang digunakan harus sudah support format jdk dan jre. 

C. Emulator 

Emulator digunakan untuk menjalankan dan mengetest project yang 

telah dibuat. Project dapat bekerja tanpa harus menggunakan android 

dengan menggunakan emulator yang terdapat pada app inventor[8].  

 

2.6 Denah atau Sketsa Rumah Minimalis Terbaru 

Contoh Denah atau Sketsa Rumah Minimalis Terbaru | Di era yang serba 

modern, sekarang ini pembuatan desain rumah tidak cukup hanya sekedar 

mengira-ngira dimana letak kamar tidur atau ruangan lain dalam rumah. 
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Dalam membuat sebuah rumah idaman bisa didesain dengan menggambarkan 

setiap detail rumah yang akan dibuat melalui sebuah denah atau sketsa. 

 

Gambar 2.13. Denah rumah minimalis 

Denah rumah minimalis saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat. 

Meskipun dengan desain rumah sederhana, model rumah seperti ini banyak 

didambakan oleh masyarakat daerah perkotaan yang dimana pada umumnya 

memiliki lahan yang sangat terbatas. 

Desain rumah minimalis identik dengan desain yang simpel dan modern 

karena tidak menonjolkan sesuatu yang berlebihan. Salah satu type rumah 

minimalis adalah type 36. Rumah dengan type seperti  ini biasanya dibangun 

di area atau lahan yang tidak luas. Idealnya, rumah type 36 didirikan diatas 

tanah yang berlahan 65 meter persegi sampai dengan 90 meter persegi. 

Rumah minimalis type 36 ini tidak terbilang terlalu sempit dan juga tidak 
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terlalu luas. Sangat pas sekali untuk sebuah keluarga baru yang baru menikah 

untuk merintis masa depan. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan pada : 

Waktu :  Agustus 2016 – Maret 2018 

Tempat :  Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro 

  Universitas Lampung 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Smartphone Android digunakan untuk piranti sebagai inputan atau remote 

ke system pagar otomatis dengan  fitur Bluetooth yang ada didalamnya 

b) HC-05 Bluetooth Module digunakan bertujuan untuk menyediakan fitur 

Bluetooth pada arduino sebagai jalur transmisi alat. 

c) Arduino UNO digunakan sebagai kontroler yang akan mengendalikan 

seluruh system pintu pagar  

d) Power Supply catu daya keseluruhan system. 

e) Motor DC sebagai penggerak pintu pagar 

f) Limit Switch sebagai umpan balik system pintu pagar. 
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g) Aplikasi MIT App Inventor digunakan untuk membuat aplikasi remote 

pintu pagar. 

h) Sensor fotodioda digunakan untuk memberikan interupsi ke arduino jika 

ada sesuatu yang menghalangi pagar saat proses penutupan 

i) Driver motor digunakan untuk mengontrol system penggerakan motor DC 

j) Gearbox sebagai sistem mekanik pengaturan putaran motor 

  

3.3 Metode Penelitian 

Dalam rangka menghasikan karya yang sesuai dengan teori ilmiah dan tepat 

guna, maka dalam penyusunannya ada beberapa metode yang diterapkan, 

antara lain : 

 

3.3.1 Observasi 

Melalui Observasi dan pengalaman untuk mengetahui proses pengerjaan 

suatu bahan juga peralatan yang digunakan dalam menghasilkan prototipe 

atau desain pintu pagar yang biasa digunakan dirumah atau di lingkungan 

kantor. 

 

3.3.2 Studi Literatur 

Mengumpulkan data dengan mencatat atau membaca dari buku-buku yang 

berguna dengan pokok permasalahan ataupun referensi lain. Sebagian besar 

informasi diambil dari situs – situs internet dan sisanya dari buku cetak yang 

berhubungan dengan tugas akhir ini. 
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3.3.3 Diagram alir penelitian  

Diagram alir penelitian pada Gambar 3.1, dibuat untuk memperjelas langkah-

langkah kerja yang akan dilakukan dalam penelitian. 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.4 Metode Perancangan 

Metode Perancangan yang dilakukan sebagian besar memiliki referensi 

sebagai berikut: 

 

3.4.1 Perancangan Prototipe 

Dalam perancangan prototipe menggunakan aplikasi untuk mendesain sistem 

mekanik pintu pagar.  Adapun proses perancangan prototipe terbagi menjadi 

dua antara lain : 

 

3.4.1.1 Perancangan Program 

Prototipe yang mengimplementasikan beberapa bagian fungsi dari perangkat 

lunak yang sesungguhnya. Menggunakan perangkat lunak yang sudah ada. 

perangkat lunak berperan melakukan eksekusi inputan yang dikirim oleh 

smartphone melalui koneksi bluetooth. Bluetooth module akan menerima data 

yang dikirimkan oleh smartphone, dan data informasi tersebut dikirim kepada 

Mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengendali utama dan keluarannya akan 

melakukan aksi perputaran Motor DC. Pada perancangan ini digunakan Limit 

Switch sebagai saklar otomatis untuk pemutusan atau penyambungan sistem 

pada pintu pagar dan apabila terdapat gangguan di rel pintu pagar akan 

diperintahkan  oleh sensor ultra sonic. Selanjutnya pada handphone android 

di buat sebuah sistem perangkat lunak untuk mengontrol sistem pengendali 

pintu pagar ini, dirancang aplikasi android dengan menggunakan software 

App Inventor. Aplikasi ini berguna sebagai remote kontrol untuk 

mengirimkan string ke sistem pengendali pintu pagar. 
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Pada perancangan sistem ini smartphone yang telah terpasang aplikasi yang 

dapat mengirimkan data ke perangkat keras melalui koneksi bluetooth. 

Aplikasi dibuat dengan tampilan beberapa tombol yaitu tombol open, close, 

dan tombol stop memilih perangkat Bluetooth yang akan dihubungkan 

dengan smartphone. 

Tombol open digunakan untuk membuka pagar, artinya akan mengirim kode 

tertentu sehingga menimbulkan aksi pada sistem otomatis pada pagar.Tombol 

close digunakan untuk menutup pintu pagar, Sedangkan tombol stop 

berfungsi sebagai pemberhentian secara paksa terhadap pagar, apabila terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan untuk membuat pagar berhenti secara 

mendesak. 

 

3.4.1.2 Prototipe Perangkat Keras 

Jenis dan bentuk yang dibuat menyerupai aslinya, pada perancangan mekanik 

pintu pagar, desain yang dibuat nantinya akan diterapkan pada benda kerja 

sesuai dengan yang dikonsep sebelumnya dalam perancangan mekanik. 

Dibawah ini merupakan desain dari perancangan mekanik pintu pagar rumah 

Gambar 3.2 Rancangan Pintu Pagar 
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Keterangan dari Gambar 3.2 sebagai berikut: 

1. Rangkaian Elektronik Motor Driver terdiri dari: 

a. Arduino : sebagai   pengendali kesuluruhan sistem. 

b. Modul bloutooth  : sebagai penerima masukan dari media masukan 

yaitu smartphone android 

c. Motor driver  : sebagai pengendali putaran motor. 

d. Power supply : sebagai catu daya keseluruhan sistem. 

2. Motor dan Gearbox : sebagai perubah rotasi motor dc menjadi gerak 

lurus untuk prototipe.  

3. Pintu Pagar : sebagai media yang akan di kendalikan 

4. Rel Gerbang : sebagai media gerak pintu pagar. 

5. Sensor ultrasonic : sebagai umpan balik pintu pagar. 

6. Limit switch : sebagai indicator terbuka dan tertutup nya pintu 

pagar 

 

Dari Gambar 3.2 terlihat bahwa untuk tinggi maksimal pintu pagar berukuran 

±50cm dengan Luas mekanik secara keseluruhan 100 x 50 cm. Berat dari 

pintu pagar dirancang dengan bert 10Kg dan nilai koefesien friksi 

diperkirakan sebesar 0.15 sehingga dengan persamaa 3.1 didapat nilai gaya 

normal: 

W = m.g…………………………………………………………………..(3.1) 

Gaya normal yang di peroleh sebesar 98 N. gaya normal kemudian akan 

digukan untuk menghitung nilai gaya gesek dengan menggunakan persamaan 

3.2. 
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ƒk= μk. N………………………………………………………………….(3.2) 

gaya gesek yang diperoleh sebesar 14.7 N adalah sehingga untuk dapat 

bergerak maka motor harus memberikan gaya minimal sebesar 14.7 N. 

sehingga torsi yang dibutuhkan minimal adalah 0.5145 Nm 

Dengan memanfaatkan grafitasi dapat mengukur gaya berat yang dihasilkan 

berat kepada motor dan dapat menghitung torsi yang dibutuhkan untuk 

menarik berat dengan persamaan: 

F = m.g……………………………………………………………………(3.3) 

τ = F.r……………………………..………………………………………(3.4) 

Sedangkan torsi yang dibangkitkan pada motor dc merupakan gabungan aksi 

dari fluks medan ( Ф ), arus armatur ( Ia ) yang menghasilkan medan magnet 

didaerah sekitar konduktor. Oleh karena itu diperoleh persamaan torsi ( T ) 

sebagai berikut : 

T = k Ф Ia……………………………………………………..………….(3.5) 

 

Perhitungan untuk mencari nilai torsi di dapat dari nilai regresi linier dari data 

percobaan motor dc didapat, untuk nilai regresi torsi dari nilai arus motor 

pada tegangan 12 Volt dc searah jarum jam adalah: 

   
  

  
….......................…………………………………………………(3.6) 

           ………...……………………………………....……….(3.7) 

selanjutnya membut model persamaan regresi dengan cara: 

Y= a + bX………………………………………………………………..(3.8) 
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3.4.2 Perancangan Sistem 

Dalam perancangan perangkat keras atau Hardware agar dapat bekerja 

dengan baik dibutuhkan beberapa komponen elektronika, perlengkapan 

mekanik, dan device penunjang. Agar mudah dipahami, penulis membuat 

diagram sistem dan alur kerjanya: 

Gambar 3. 3 Diagram Sistem Pintu Pagar 

Blok diagram sistem kendali keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.3: 

 

Gambar 3. 4. Diagram Blok Sistem Otomasi Pintu Gerbang 

Keterangan Gambar 3.4 adalah sebagai berikut: 

 Smartphone berfungsi sebagai input yang mengoneksikan Bluetooth 

handphone dengan modul Bluetooth pada Arduino yang nantinya 
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berfungsi sebagai pengontrol pintu pagar yang akan dikendalikan oleh 

Pengguna. 

 Modul Bluetooth HC-05 berfungsi sebagai komunikasi data yang 

nantinya digunakan untuk meneruskan data dari Handphone Android , 

kemudian data yang terkirim tersebut diterima oleh Arduino sehingga 

dapat mengendalikan pintu pagar. range yang dapat dijangkau oleh 

Bluetooth adalah ±10 meter atau 30 kaki. 

 Arduino berfungsi sebagai otak  dari sistem pengendalian pintu pagar 

secara keseluruhan. 

 Driver Motor  berfungsi untuk mengendalikan motor DC. Rangkaian 

driver motor ini menggunakan Relay yang berfungsi sebagai saklar H-

Bridge untuk dapat memutar motor dc. Selain itu berfungsi sebagai 

penggerak pintu pagar supaya dapat membuka dan menutup pintu pagar. 

penggunaan relay bertujuan agar rangkaian lebih tahan lama. 

 Gearbox digunakan untuk system pembantu penggerak pintu pagar. 

 Limit switch digunakan untuk medeteksi pintu pagar telah dibuka atau 

ditutup dengan sempurna 

 Sensor utrasonic digunakan untuk mengtahui apakah pada proses 

penutupan terdapat penghalang, jika terdapat penghalang maka sensor 

ultrasonic akan memberi umpan balik kepada kontroler yaitu sistem 

pengendali mikro arduino kemudian sistem pengendali mikro arduino 

akan menghentikan proses penutupan gerbang 

Flowchart sistem yang digunakan pada perancangan dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 berikut: 
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Gambar 3. 5. Diagram Alir Sistem Pintu Pagar 

Dari Gambar 3.5 dapat dijelaskan untuk awal pertama – tama sistem akan 

melakukan pairing Bluetooth dengan handphone android setelah ditemukan 
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memilih Bluetooth jika terkoneksi maka akan menuju ke proses selanjutnya 

dan jika tidak terkoneksi maka akan kembali ke proses pairing lagi. 

Selanjutnya sistem meminta masukan dari operator dengan mempergunakan 

menu setelah mendapat masukan dari menu selanjutnya sistem akan 

menyalakan motor untuk membuka gerbang atau menutup gerbang jika 

telah terbuka sempurna akan mendapatkan umpan balik dari limit switch 

ketika sistem mendapatkan umpan balik dari limit switch maka motor 

berhenti menunggu beberapa saat setelah itu ketika pengoprasian penutupan  

maka motor akan berputar jika pada saat pembukaan motor berputar clock 

wise (CW) maka pada saat penutupan motor akan berputar counter clock 

wise (CCW) hingga mendapat masukan umpan balik dari limit switch 

setelah itu motor akan berhenti. Gambar 3.6 menunjukan hubungan tiap 

sumber tegangan dan keluaran pada sistem pengatur daya pada prototipe 

sistem otomasi pintu gerbang menggunakan perangkat komunikasi 

Bluetooth berbasis microkontroler arduino, dalam diagram blok terlihat 

pengatur daya mendapatkan inputan dari aki dan power suplly sebagai 

sumber dayanya dan memiliki 3 keluaran yaitu keluaran dari sumber 

tegangan langsung dan juga 12 Volt yang setabil dan ground sebagai 

polaritas negaif 

 

Gambar 3. 6 Diagram Blok Sambungan  Sumber 
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Gambar 3.7 merupaan schematic dari rangkaian pengatur daya Dimana 

pengatur daya menggunakan schmitt trigger sebagai pengendai pengisian 

aki nya dan mengunakan relai sebagai pengubah tegangannya 

 

Gambar 3. 7 Skematic Pengatur Daya 

 

Gambar 3.8 merupakan driver motor yang digunakan sebagai pengatur 

putaran motor apakah akan counter clockwise atau clockwise sehingga 

 

Gambar 3. 8 Skematik rangkaian Driver Motor 

Gambar 3.9 Merupakan skematik rangkaian keseluruhan system buka tutup 

pintu gerbang rangkaian 

Arus minimal yang dibutuhkan untuk mendrive relai adalah : 
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Relai = 450 mW @ 12 Volt 

   
  

  
 

   
     

       
         

                

                

                         

   
    

   
 

            

Loop I 

-5 + R1I1 + R2 (I1 – I2) = 0 

-5 + 10I1 + 10 (I1 – I2) = 0 

20I1 - 10I2 = 5 

Loop II 

0,5 + R2 (I2 – I1) = 0 

0,5 + 10 (I2 – I1) = 0 

10I2 – 10 I1 = 0,5 
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Gambar 3.9 Skematik Keseluruhan Rangkaian Buka Tutup Pintu  

 Gerbang 
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Prototipe ini dirancang untuk dapat membuka, menutup dan berhenti sesuai 

perintah dari aplikasi android dengan menggunakan bluetooth sebagai 

transmisi pengiriman inputan ke arduino juga berhenti ketika mendapat 

inputan dari sensor ultrasonic sebagai sensor jarak untuk mendeteksi adanya 

penghalang di sepanjang rel gerbang ketika proses penutupan dan sebagai 

inputan ketika ada objek keluar sebelum pintu gerbang terbuka sempurna. 

Sistem menggunakan sebuah arduino sebagai pengendali utama. Arduino 

sebagai pengendali driver motor untuk memutar motor clockwise, counter 

clockwise ,berhenti. clockwise untuk membuka pintu gerbang dan counter 

clockwise untuk menutup pintu gerbang. Arduino juga membaca sensor 

jarak ultrasonic sebagai inputan memberhentikn pintu gerbang pada proses 

penutupan atau pembukaan. 

Prototipe ini ditunjukan sebagai acuan untuk merancang sistem buka tutup 

gerbang rumah. Prototipe ini menggunakan driver motor dengan susunan 

rangkaian H-Brige sebagai pengontrol motor dc high torque gearbox. 

Dengan rangkaian gerbang dari H-Brige menggunakan relay 12V DC SPDT 

(single pole double threshold). Rangkaian pengontrol relay menggunakan 

transistor npn dengan tipe 2n2222 untuk mengkonduksikan coil relay 

dengan isyarat listrik antara 0V — 2V untuk kondisi tidak konduksi dan 

2.1V — 5V volt dari arduino karena keluaran dari arduino tidak selalu stabil 

5V dari pin digital output. Rangkaian relay H-Brige di bagi menjadi 4 

rangkaian G1, G2, G3, dan G4. Semua gate pada kalang threshold NO 

(Normally Open) di buat open circuit lalu pada kalang NC (Normally Close) 

gate 1 dan gate 4 hubungkan ke Vcc atau tegangan sumber. NC (Normally 
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Close) pada G2 dan G3 dihubungkan ke Vss atau GND. Kalang pole atau 

sering disebut Com dihubungkan ke Com G2 pada G1 lalu diparalelkan ke 

anoda motor DC dan com G3 dihubungkan ke com G4 lalu di parallel kan 

ke katoda motor DC. Ketika relay G1 dan G3 konduksi maka relay antara 

com dengan NO (normally open) pada keadaan konduksi dan motor akan 

berputar CW (Clockwise) gerbang akan membuka lalu pada G2 dan G4 

harus dalam keadaan tidak konduksi atau akan terjadi short circuit antara G1 

dengan G2 dan G3 dengan G4 sebaliknya ketika G2 dan G4 dalam keadaan 

konduksi maka motor akan berputar CCW (Counter ClockWise) gerbang 

akan menutup. Dalam proses penutupan dan pembukaan sensor jarak 

ultrasonic akan di aktifkan ketika terdapat penghalang maka dideteksi oleh 

sensor. Motor akan dihentikan dengan memutuskan konduksi semua relay 

gate selama 5 detik. Seteah 5 detik ketika objek dideteksi pada proses 

pembukaan maka akan dilakukan proses penutupan ketika objek di deteksi 

pada proses penutupan maka akan dilanjutkan proses penutupan gerbang. 

Masukan diberikan dari android yang akan mengirimkan isyarat elektronik 

yaitu O untuk membuka gerbang, C untuk menutup gerbang, S untuk 

menghentikan semua proses yang sedang dilakukan yang akan di-

transimisikan melalui Bluetooth dan diterima oleh modul Bluetooth HC-05 

dan akan ditransmisikan ke Arduino dengan komunikasi serial dengan 

standar code digital ASCII sesuai inputan 
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Gambar 3.10 Pemasangan Modul Bluetooth dan Arduino Uno 

 

Gambar 3.10 menunjukan konfigurasi dari modul Bluetooth hc-05 yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan handphone android sehingga 

arduino dapat mendapatkan perintah yang selanjutnya dapat di eksekusi. 

Modul Bluetooth hc-05 ini menggunakan modulasi Versi 2.0 sehingga dapat 

digunakan di semua perangkat android saat ini. aplikasi android akan 

mengirim data charcter melalui Bluetooth dan akan di trasmisikan ke 

arduino menggunakan komukasi uart yang kemudian akan di eksekusi oleh 

arduino. 
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Gambar 3.11 Flowchart rangkaian modul Bluetooth HC-05 
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3.4.3 Perancangan Program 

Perancangan program sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis 

dan disiplin atas penggunaan system. 

 

3.5 Pengujian Prototipe dan Sistem 

Pengujian prototipe dan sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari prototipe yang dibuat. Pengujian prototipe dan sistem 

dilakukan secara bertahap dari pengujian komponen/alat yang dilakukan di 

dalam laboratorium hingga pengujian sistem secara keseluruhan yang 

dilakukan pada prototipe. Adapun pengujian yang dilakukan antara lain : 

a) Pengujian Komponen 

Pengujian komponen dilakukan untuk menghindari terjadinya error yang 

diakibatkan oleh tidak berfungsinya komponen pada sistem. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur arus dan tegangan. Selain 

menggunakan alat ukur listrik, pengujian komponen dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak untuk masing-masing komponen. 

 

b) Pengujian Pengiriman Data melalui Bluetooth. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengiriman data dari 

telepon genggam atau smartphone menuju mikrokontroler Arduin Uno 

melalui koneksi bluetooth berjalan dengan baik. 
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c) Pengujian Keseluruhan Sistem 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui semua subsistem apakah 

sudah berhasil atau tidak. Dengan menjalankan semua sistem yang telah 

dirangkai dan diprogram. Pengujian prototipe ini dilakukan dengan 

mengganti nilai tegangan dari terendah sampai tertinggi. 

 

 

3.6 Analisa dan Kesimpulan 

Setelah melakukan semua tahapan, tahapan paling akhir yaitu membuat 

analisis dan simpulan dari penelitian dan percobaan yang dibuat dan 

dituangkan dalam bentuk laporan. Analisis dilakukan dari perolehan data 

yang didapat saat melakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Dari 

analisa tersebut dapat diketahui kinerja sistem sehingga didapatkan 

kesimpulan dari perancangan prototipe. 

 

3.7  Pembuatan Laporan 

Akhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan selama perancangan prototipe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan terhadap prototipe 

sistem otomasi pintu gerbang menggunakan perangkat komunikasi bluetooth 

berbasis mikrokontroler arduino, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prototipe sistem sistem otomasi pintu gerbang menggunakan perangkat 

komunikasi bluetooth berbasis mikrokontroler arduino telah berhasil dibuat 

dengan konstruksi model pintu pagar sebenarnya.  

2. Dengan beban pagar sebesar 10 kg, panjang lintasan rel 200 cm, diameter 

gir 6.5 cm, panjang rantai pagar 85 cm, daya motor sebesar 23 Watt, dan 

menggunakan 2 sumber tegangan masukan sebesar 12.09 Vdc – 15.23 Vdc untuk 

mencatu keseluruhan sistem prototipe. 

3. Secara matematis dari hasil pengujian Motor DC Model 455A150, 

didapatkan hasil regresi lenear sesuai dengan persamaan torsi motor erhadap arus 

jangkar T = k Ф Ia, yang juga linear  

4. beban maksimal yang sanggup dikatrol oleh motor sebesar 7 Kg dengan 

nilai Torsi terbesar yang tercatat sebesar 2,744 Nm pada tegangan 15 Volt dan 

arus yang terukur 1,436 Ampere. 
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5. Jarak transmisi maksimum dari modul bluetooth HC-05 ke bluetooth 

smartphone pada android yang terukur pada ruang terbuka adalah sejauh 10 meter 

dengan rata-rata waktu eksekusi kurang dari 1 detik. 

6. Aplikasi pengendali berbasis android dikembangkan menggunakan 

program App Inventor 2. Aplikasi bernama ―SmartGate‖ dapat diinstal dan 

berjalan dengan baik pada smartphone Android versi 4.04 Ice Cream Sandwich 

hingga versi 6.0 Marshmallow. 
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5.2 SARAN 

 

Dari hasil perancangan alat yang telah terealisasi tentunya masih terdapat 

beberapa kekurangan, untuk itu diperlukan pengembangan pada perancangan 

selanjutnya. Berikut merupakan beberapa saran yang menjadi acuan untuk 

dapat dikembangkan, antara lain: 

1. Menambahkan fitur Password pada aplikasi smartphone Android dan fitur 

AutoLock pada prototipe pintu pagar. 

2. Mengubah segi tampilan (user interface) pada aplikasi Android sehingga 

terlihat lebih menarik untuk digunakan oleh pengguna. 

3. Mengembangkan versi terbaru pada aplikasi Android agar selalu sesuai 

dengan teknologi yang berkembang (software dan firmware). 

4. Mengunggah aplikasi SmartGate ke Google Play Store, agar pengguna 

dapat dengan mudah mengunduh dan menginstal aplikasi via OTA (On 

The Air). 

5. Memadukan sistem biometrik pengolahan citra, seperti pemindai sidik jari 

(fingerprint scanner), pendeteksi wajah (face-log-on), dan pendeteki mata 

(eye scanner). 

6. Merealisasikan prototype terhadap model pintu pagar sebenarnya. 
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