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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN GANDA MEMBUKA 

KUNCI KOPER MENGGUNAKAN SIDIK JARI DAN MELACAK 

LOKASI KOPER MENGGUNAKAN GPS (GLOBAL POSITIONING 

SYSTEM) 

 

Oleh 

MUHAMMAD ABDUL HAFIZH 

 

Pada umumnya orang melakukan perjalanan biasanya selalu menggunakan koper 

sebagai media penyimpanan. Kebanyakan koper masih menggunakan sistem 

keamanan standar dan tidak menutup kemungkinan koper dibawa pergi oleh orang 

yang tidak bertanggung jawab. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2019 tercatat 90.757 kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang berupa 

pencurian, pengrusakan, dan penadahan. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem 

keamanan tambahan pada koper agar meningkatkan keamanan dan melindungi isi 

didalam koper. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem keamanan 

ganda pada koper dengan menggunakan sidik jari untuk membuka kunci koper dan 

GPS (Global Positioning System) agar koper dapat dilacak lokasi keberadaannya. 

Pola sidik jari digunakan karena merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap 

orang dan mudah untuk diaplikasikan langsung ke sensor fingerprint. Sistem 

pengunci bekerja dengan memanfaatkan sebuah solenoid doorlock yang 

dihubungkan langsung ke relay untuk membuka/mengunci pintu koper. Lokasi 

koper dapat dilacak dengan memanfaatkan GPS Ublox NEO 6M untuk mengetahui  

koordinat menggunakan aplikasi Google Map pada smartphone yang dikirim 

melalui SMS (Short Message Service) menggunakan SIM800L. Berdasarkan hasil 

pengujian membuka kunci koper yang dilakukan sebanyak 40 kali didapatkan 

tingkat keberhasilan sebesar 90% dan pengujian melacak lokasi koper didapatkan 

hasil sebesar 100% dengan akurasi error sekitar 3,23 – 7,67 meter yang dapat 

disebabkan oleh kondisi lingkungan dan sinyal GPS. 

 

Kata Kunci: Sistem Keamanan, Sidik Jari, Arduino Mega 2560, GPS Ublox NEO 

6M, SIM800L. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND BUILD MULTIPLE SECURITY SYSTEM UNLOCKING 

THE SUITCASE USING FINGERPRINT AND TRACKING THE 

LOCATION OF THE SUITCASE USING GPS (GLOBAL POSITIONING 

SYSTEM) 

 

By 

MUHAMMAD ABDUL HAFIZH 

 

In general, people who travel within and outside the city usually always use a 

suitcase as a storage medium for goods that are easy to carry everywhere. Most 

suitcases still use standard security systems and do not rule out the possibility of 

suitcases being carried away by irresponsible people. According to data from the 

Badan Pusat Statistik (BPS) in 2019 there were 90,757 incidents of crimes against 

property rights in the form of theft, vandalism, and confiscation. For that we need 

an additional security system on the suitcase to increase security and protect the 

contents in the suitcase. Based on this, a double security system was made on the 

suitcase by using fingerprints to unlock the suitcase and GPS (Global Positioning 

System) so that the suitcase's location could be tracked. The fingerprint pattern is 

used because it is a unique identity that is owned by each person and is easy to apply 

directly to the fingerprint. The locking system works by utilizing a doorlock 

solenoid that is connected directly to the relay to open or lock the suitcase door. 

The location of the suitcase can be tracked using the Ublox NEO 6M GPS to find 

out the coordinates using the Google Map on smartphone sent via SMS (Short 

Message Service) using SIM800L. Based on the results of the test opening the 

suitcase lock carried out 40 times, the success rate was 90% and the test tracking 

the location of the suitcase obtained 100% results with an error about 3,23 – 7,67 

meters which can be caused by environmental conditions and GPS signals. 

 

Keywords: Security System, Fingerprint, Arduino Mega 2560, GPS Ublox NEO 

6M, SIM800L 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya orang berpergian dalam maupun luar kota identik selalu membawa 

banyak barang. Biasanya untuk berpergian yang cukup jauh orang-orang selalu 

menggunakan koper dikarenakan media penyimpanan barang yang cukup besar 

untuk menyimpan barang-barang yang akan dibawa. Sistem keamanan pada koper 

pada umumnya hanya menggunakan kunci gembok angka atau gembok tambahan 

untuk menjaga isi didalam koper tersebut. Keamanan seperti ini sering 

dimanfaatkan dan dipaksa rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk 

dicuri isi barang-barangnya.  

Berdasarkan data  Badan Pusat Statistik (BPS) telah terjadi kejahatan terhadap hak 

milik/barang berupa pencurian, pengrusakan, dan penadahan pada tahun 2018 

terjadi sebanyak 90.757 kejadian, dan pada 2019 terjadi 80.450 kejadian (Badan 

Pusat Statistik, 2020). Faktor keamanan menjadi hal yang penting bagi diri sendiri, 

terutama pada bawaan koper ketika berpergian. Kasus pencurian pada koper sering 

terjadi di tempat umum seperti stasiun kereta api atau yang lainnya. Biasanya 

modus pencurian yang sering terjadi yaitu dengan merusak gembok koper atau 

pencuri membawa pergi koper tersebut. 
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Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem keamanan tambahan yang berbeda pada 

koper agar dapat terlindung dari pencurian oleh orang yang tidak bertanggung 

jawab. Tidak menutup kemungkinan bahwa koper juga dapat dibawa pergi oleh 

pencuri atau tertukar oleh orang lain. Maka dari itu diperlukan juga sebuah sistem 

penanda lokasi pada koper agar keberadaan lokasi koper dapat dilacak 

menggunakan GPS (Global Positioning System). Sehingga dengan kondisi tersebut 

dapat meminimalisir tindak kejahatan atau kehilangan koper. 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Alfitri dkk. dari Teknik Elektro Politeknik 

Negeri Padang tahun 2017 membahas mengenai alat pengaman koper 

menggunakan GPS berbasis mikrokontroler dengan output SMS. Pada penelitian 

tersebut memanfaatkan aplikasi google maps untuk melacak keberadaan koper 

dengan mengirimkan titik koordinat melalui SMS kepada pengguna (Alfitri dkk., 

2017).  

Kemudian pada penelitian yang lainnya oleh Perdana dkk. dari Teknik Informatika 

STMIK Budi Darma tahun 2018 membahas mengenai rancangan sistem keamanan 

koper menggunakan mikrokontroler arduino uno dan RFID dengan metode fuzzy 

logic. Pada penelitian tersebut apabila koper dibuka secara paksa tanpa 

menggunakan kartu RFID maka sistem koper akan membunyikan sebuah alarm 

yang telah disetel untuk keamanan (Perdana dkk., 2018).  

Penelitian yang lainnya oleh Susanto dkk. dari Teknik Elektro Politeknik Negeri 

Bandung tahun 2020 membahas mengenai smartbag dengan sistem keamanan 

berbasis arduino, sensor PIR, sensor ultrasonik, dan GPS melalui SMS. Penelitian 

tersebut menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi adanya pergerakan manusia di 
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dalam tas dan ultrasonik untuk mengetahui apabila tas berpindah tempat serta lokasi 

tas menggunakan GPS dengan memberitahu kepada pengguna melalui SMS 

(Susanto dkk., 2020).  

Pada penelitian ini membahas hal serupa dengan judul “Rancang Bangun Sistem 

Keamanan Ganda Membuka Kunci Koper Menggunakan Sidik Jari dan Melacak 

Lokasi Koper Menggunakan GPS (Global Positioning System)”. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada sensor fingerprint yang digunakan untuk 

membuka kunci koper sehingga dapat meningkatkan keamanan kunci pada koper 

dan juga dapat mengetahui lokasi koper dengan bantuan koordinat dari GPS yang 

dikirim melalui SMS. Pada sistem keamanan ini menggunakan pola sidik jari untuk 

membuka kunci koper dikarenakan sidik jadi merupakan identitas unik yang 

dimiliki oleh setiap orang dan mudah untuk diaplikasikan langsung ke sensor 

fingerprint. Kemudian pada sistem keamanan ini juga dilengkapi dengan GPS 

(Global Positioning System) yang berguna untuk melacak keberadaan koper dengan 

memanfaatkan koordinatnya. Keuntungan dari penggunaan GPS kita dapat 

mengetahui posisi koordinat yang dapat ditelusuri lewat aplikasi google map. Selain 

itu terdapat buzzer yang dapat diaktifkan untuk mengetahui posisi persis 

keberadaan koper. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian berdasarkan latar belakang pada tugas 

akhir ini adalah: 
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1. Bagaimana merancang sistem keamanan pada koper menggunakan 

fingeprint? 

2. Bagaimana merancang sistem lokasi menggunakan Global Positioning 

System (GPS) agar dapat mengetahui lokasi koper? 

3. Bagaimana cara melacak lokasi koper menggunakan smartphone melalui 

SMS? 

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melacak lokasi menggunakan 

SMS? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang sistem keamanan kunci pada koper menggunakan fingerprint. 

2. Merancang sistem tracking pada koper dengan mengetahui titik koordinat 

koper melalui SMS (Short Message Service). 

3. Mengetahui tingkat akurasi lokasi koper menggunakan Global Positioning 

System (GPS) melalui SMS (Short Message Service). 

4. Mengetahui kecepatan respon SMS untuk mengetahui lokasi koordinat 

koper 

 

 

 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Menggunakan sensor fingerprint dan Global Positioning System (GPS) 

untuk keamanan dan mengetahui lokasi koper. 
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2. Bentuk pengiriman data lokasi berupa koordinat via Short Message Service 

(SMS). 

3. Pada penelitian ini koper yang digunakan menggunakan resleting dan 

berbahan Ballistic nylon. 

4. Hanya membahas mengenai pengamanan pada kunci koper dan mendeteksi 

lokasi koper. 

5. Sistem keamanan kunci yang digunakan pada jenis koper ini hanya dipasang 

pada bagian kompartemen utama. 

 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah: 

1. Sebagai peningkatan keamanan pada koper. 

2. Untuk meminimalisir terjadinya pencurian dan hilangnya koper. 

3. Dapat mengetahui lokasi dari koper setiap saat dengan melacak melalui 

SMS. 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

Adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu sistem dapat meningkatkan tingkat 

keamanan pada tas koper dari pencurian atau pembobolan secara langsung oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat mencari lokasi tas koper dengan 

bantuan GPS (Global Positioning System). 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman penelitian ini maka akan dibagi 

menjadi lima bab, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan penelitian secara umum, berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan secara umum mengenai teori dasar yang digunakan dalam menyusun 

penelitian ini.  

BAB III METODELOGI PENELITIAN  

Menjelaskan tahapan penelitian, diantaranya adalah waktu dan tempat penelitian, 

alat dan bahan, perancangan alat, dan pengujian sistem.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan hasil pengujian dari percobaan dan membahas data-data hasil 

pengujian yang diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat simpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian alat dan saran-

saran untuk pengembangan lebih lanjut.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Arduino Mega 2650 

Arduino merupakan perangkat elektronika yang bersifat open-source yang 

dirancang agar memudahkan dalam penggunaan sistem elektronika dalam bidang 

apapun. Bermacam-macam peralatan elektronik dapat dengan mudah dibuat dengan 

bantuan arduino berdasarkan perangkat keras maupun perangkat lunak yang mudah 

dan fleksibel. Arduino mega 2560 dapat dijalankan melalui USB dengan tegangan 

5V atau dengan sumber eksternal dengan tegangan 7-12V (Banna, 2017).  

Dapat dilihat pada Tabel 2.1 merupakan spesifikasi arduino mega 2560 (Arduino 

Mega 2560 Datasheet). 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasional 5V 

Tegangan Input (rekomendasi) 7-12V 

Tegangan Input (limit) 6-20V 

Pin Digital I/O 54 (termasuk 15 PWM output) 

Pin Analog Input 16 

Arus DC per Pin I/O 20 mA 

Arus DC untuk Pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash 256 KB (8 KB digunakan oleh bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Panjang 101.52 mm 

Lebar 53.3 mm 
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Berikut merupakan tampilan papan mikrokontroler arduino mega 2560 pada 

Gambar 2.1. 

 
(Sumber: www.arduino.cc) 

Gambar 2.1 Papan mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Tiap-tiap pin dari 54 digital pin pada Arduino Mega dapat digunakan menjadi 

beberapa fungsi, antara lain sebagai input atau output, menggunakan fungsi 

pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead().  

 

 

 

2.2  Sensor Fingerprint 

Sensor Fingerprint merupakan perangkat elektronika yang digunakan untuk dapat 

membaca pola guratan yang terdapat pada kulit tangan manusia. Sensor ini bekerja 

berdasarkan sistem biometrik. Sistem biometrik sering digunakan karena memiliki 

tingkat akurasi yang tinggi dan mudah dimanfaatkan untuk mengenali tingkah laku 

yang dibaca, sehingga sangat berguna untuk diterapkan pada sistem keamanan 

(Usman dkk., 2017). Bentuk sensor fingerprint dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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(Sumber: https://www.ardutech.com/) 

Gambar 2.2 Sensor Fingerprint 

Sidik jari dapat diambil dengan sengaja dengan memanfaatkan tinda atau benda cair 

lainnya yang dapat memperlihatkan bentuk pola sidik tersebut. Sidik jari juga dapat 

dihasilkan dari benda yang pernah tersentuh oleh telapak kaki atau tangan. Kulit 

telapak merupakan kulit yang terdapat pada bagian telapak tangan mulai dari 

pangkal pergelangan hingga ke semua ujung jari. Begitu juga pada telapak kaki 

mulai dari tumit sampai ke ujung jari dimana pada daerah tersebut terdapat garis 

halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur 

yang membentuk struktur tertentu (Tobing, 2014).  

Sidik jari dapat dimanfaatkan sebagai sistem keamanan karena cukup akurat dalam 

mengidentifikasi identitas. Berikut merupakan beberapa sifat yang dimiliki sidik 

jari (Pradana, 2015):  

1. Perennial nature, yaitu guratan-guratan pola sidik jari yang sudah melekat 

pada kulit manusia sejak dilahirkan hingga seumur hidup.  

2. Immutability, yaitu pola sidik jari tidak akan berubah, kecuali terdapat suatu 

hal yang menyebabkan sidik jari jari rusak seperti kecelakaan atau yang 

lainnya.  



10 

 

 

3. Individuality, pola sidik jari yang dimiliki setiap orang adalah berbeda-beda.  

Adapun contoh citra sidik jari diperlihatkan pada Gambar 2.3. 

 
(Sumber: Pradana, 2015) 

Gambar 2.3 Contoh citra sidik jari 

Pola sidik jari sering dimanfaatkan sebagai sistem identifikasi seperti berikut : 

1. Sistem akses keamanan, yaitu untuk meminimalisir tindak kejahatan dengan 

sistem pengamanan berdasarkan pola sidik jari yang digunakan.  

2. Sistem autentikasi, yaitu sebagai akses masuk yang sifatnya rahasia dan 

terbatas.  

sidik jari memiliki ciri khas yang dapat digunakan, seperti pola sidik jari yang dapat 

diidentifikasi dan diklasifikasi dengan cara menganalisis detail dari guratan-guratan 

tersebut. Hal ini dinamakan dengan “minutiae”. Gambar 2.4 memperlihatkan pola 

sidik jari berdasarkan klasifikasi. 

 
(a)        (b)        (c) 

(Sumber: Pradana, 2015) 
Gambar 2.4 Pola sidik jari (a) Arch (b) Loop (c) Whorl 
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Berdasarkan Gambar 2.4 pada klasifikasinya, pola sidik jari dapat dinyatakan 

secara umum ke dalam tiga bentuk yaitu busur (arch), sangkutan (loop), dan 

lingkaran (whorl) (Pradana, 2015). 

 

 

 

2.3  Global Positioning System (GPS) 

GPS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan sebuah lokasi secara tepat di 

bumi, kapanpun, dalam kondisi apapun dan dimanapun. GPS yang telah dibangun 

dipandu oleh sekitar 24 satelit yang ditempatkan dalam orbit tertentu. Satelit 

tersebut dipantau secara berkesinambungan melalui ground station yang ada di 

seluruh bagian bumi. Satelit mentransmisikan sinyal yang dapat ditangkap oleh 

siapapun yang dilengkapi dengan GPS Receiver. Dengan receiver ini dapat 

diketahui secara tepat dimana lokasi kita (Rizkidiniah dkk., 2016). 

Satelit-satelit mengorbit pada ketinggian sekitar 12.000 mil dari permukaan bumi. 

Posisi ini sangat ideal karena satelit dapat menjangkau coverage area yang lebih 

luas. Satelit-satelit ini akan selalu berada pada posisi yang bisa menjangkau semua 

area di atas permukaan bumi sehingga dapat meminimalkan terjadinya blank spot 

(area yang tidak terjangkau oleh satelit) (Suyonto, 2005).   

2.3.1  Cara Kerja GPS 

Setiap daerah di atas permukaan bumi ini minimal terjangkau oleh 3-4 satelit. 

Kondisi langit yang cerah dan bebas dari halangan membuat GPS dapat dengan 

mudah menangkap sinyal yang dikirimkan oleh satelit. Semakin banyak satelit yang 



12 

 

 

diterima oleh GPS, maka akurasi yang diberikan juga akan semakin tinggi 

(Suyonto, 2005): 

Adapun cara kerja satelit dapat diilustrasikan pada Gambar 2.5. 

 
(Sumber: Andi, 2005) 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi Satelit GPS Mengirim Sinyal 

Sebuah GPS receiver harus mengunci sinyal minimal tiga satelit untuk menghitung 

posisi 2D (latitude dan longitude) dan track pergerakan. Jika GPS receiver dapat 

menerima empat atau lebih satelit, maka dapat menghitung posisi 3D (latitude, 

longitude dan altitude). Jika sudah dapat menentukan posisi user, selanjutnya GPS 

dapat menghitung informasi lain, seperti kecepatan, arah yang dituju, jalur, tujuan 

perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam dan sebagainya 

(Suyonto, 2005). 

2.3.2  GPS Module 

GPS Module merupakan jenis GPS yang memiliki sensitivitas tinggi dan daya 

rendah. GPS ini dirancang untuk berbagai aplikasi OEM dan didasarkan pada 

kemampuan pencarian tunggal GPS itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa fitur 

yang terdapat dalam GPS Module (Suyonto, 2005):  

1. Berdasarkan fitur kinerja tinggi dari chip set SiRFstarIII daya rendah 

tunggal. 



13 

 

 

2. Modul kompak ukuran untuk integrasi yang mudah: 24x20x2.9 mm (0,94 x 

0,79 x 0,11 di). 

3. Perakitan sepenuhnya otomatis: reflow solder perakitan siap. 

4. Kompatibel dengan perangkat lunak SiRF GSW3 3.2.2 v Hardware. 

5. Beberapa I / O pin disediakan untuk menyesuaikan aplikasi pengguna 

khusus. 

6. Dingin / Hangat / Hot Start Time: 42/35/1 detik. Langit terbuka dan 

lingkungan stasioner. 

7. Perolehan kembali Waktu: 0,1 detik. 

8. RF Logam Shield untuk kinerja terbaik di lingkungan bising. 

9. Multi-path Mitigasi Hardware. 

10. TTL Port tingkat serial untuk GPS komunikasi antarmuka. 

11. Protokol: NMEA-0183/SiRF Binary (default NMEA). 

12. Baud Rate: 4800, 9600, 19200, 38400 atau 57600 bps (default 4800). 

13. Ideal untuk massa volume produksi tinggi. 

14. Biaya penghematan melalui penghapusan RF dan papan untuk konektor 

digital. 

15. Fleksibel dan biaya desain hardware yang efektif untuk kebutuhan aplikasi 

yang berbeda. 

16. Aman SMD PCB pemasangan metode. 
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Pada Gambar 2.6 memperlihatkan jenis modul GPS. 

 
(Sumber: https://www.espruino.com/) 

Gambar 2.6 GPS Module 

 

 

 

2.4  Solenoid Doorlock 

Solenoid Doorlock adalah sebuah pengunci pintu yang mengaplikasikan sistem 

solenoid. Solenoid adalah sebuah kumparan elektromagnetik yang dirancang secara 

khusus. Cara kerja solenoid ini adalah pada saat arus mengalir melalui kawat pada 

sistem solenoid, di sekitar kawat tersebut akan menghasilkan medan magnet. (V.D 

dkk., 2015). 

 

(Sumber: Shandy, 2015) 

Gambar 2.7 Solenoid doorlock 

Selenoid doorlock merupakan perangkat elektronik yang prinsip kerjanya 

menggunakan elektromagnetik. Selenoid doorlock umumnya menggunakan 

tegangan kerja 12 volt. Pada kondisi normal perangkat ini dalam kondisi tertutup 
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(mengunci pintu), ketika diberi tegangan 12 volt maka kunci akan terbuka. Untuk 

mengendalikan Selenoid doorlock dari arduino dibutuhkan rangkaian antarmuka 

atau driver. Salah satunya dapat menggunakan relay 5 volt (Jufri, 2016) Dengan 

menggunakan relay ini maka Selenoid doorlock dapat dikendalikan oleh 

mikrokontroler pada Arduino.  

Sistem solenoid menggunakan kumparan yang terdiri dari gulungan kawat yang 

diperbanyak, sehingga medan magnet yang dihasilkan akan lebih besar dan 

mengalir di sekitar kumparan kawat tersebut. Pada kumparan tersebut akan 

dipasang sebuah pegas kemudian jika medan magnetnya terbentuk pegas tersebut 

akan tertarik oleh magnet tersebut dan solenoid doorlock akan terbuka seperti 

Gambar 2.8 (a). Apabila arus listrik diputus maka pegas akan meregang kembali 

karena medan magnet hilang dan solenoid doorlock menjadi terkunci seperti 

Gambar 2.8 (b). 

 
(Sumber: V.D dkk., 2015) 

Gambar 2.8 (a) Kondisi solenoid doorlock terbuka (b) kondisi solenoid doorlock 

tekunci 
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2.5  Buzzer 

Buzzer adalah komponen elektronik yang dapat menimbulkan suara dari membran 

yang terdapat kumparan. Dengan kata lain buzzer berfungsi untuk mengubah 

gelombang listrik menjadi gelombang suara, buzzer bekerja pada tegangan DC 

sedangkan speaker bekerja pada tegangan AC. Frekuensi suara yang dikeluarkan 

oleh buzzer yaitu antara 1-5 KHz. Dalam penggunaannya dalam rangkaian, buzzer 

dapat digunakan pada tegangan sebesar antara 6V sampai 12V dan dengan tipikal 

arus sebesar 25 mA (Tobing, 2014). Pada umumnya buzzer digunakan untuk alarm 

karena penggunaannya cukup mudah yaitu dengan memberikan tegangan input 

maka buzzer akan mengeluarkan bunyi. Tampilan buzzer diperlihatkan seperti 

Gambar 2.9. 

 

(Sumber: https://www.squishycircuits.com) 

Gambar 2.9 Buzzer 

 

 

 

2.6  Modul GSM SIM800L 

Modul SIM800L adalah bagian yang berfungsi untuk berkomunikasi antara 

pemantau utama dengan Handphone. AT Command adalah perintah yang dapat 

diberikan modem GSM/CDMA seperti untuk mengirim dan menerima data 

berbasis GSM/GPRS, atau mengirim dan menerima SMS. SIM800L GSM/GPRS 

dikendalikan melalui perintah AT. AT+Command adalah sebuah kumpulan 
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perintah yang digabungkan dengan karakter lain setelah karakter “AT” yang 

biasanya digunakan pada komunikasi serial (Anisa, 2017). Modul GSM ini 

menggunakan ic chip: SIM800. Tegangan ke Vcc: antara 3.7 – 4.2 Vdc dan 

disarankan menggunakan 3.7 Vdc agar tidak terdapat notifikasi “over voltage”. 

Bekerja pada frekuensi jaringan GSM yaitu QuadBand (850 / 900 / 1800 / 

1900Mhz). Suhu pengoperasian normal : 40oC ~ +85oC. (Andesta & Ferdian, 

2018). Tampilan modul GSM SIM 800L diperlihatkan pada Gambar 2.10. 

 

(Sumber: Andesta, 2018) 

Gambar 2.10 Modul GSM SIM800L 

Modul GSM SIM800L menggunakan port TTL serial sehingga dapat langsung 

diakses menggunakan mikrokontroler tanpa perlu memerlukan MAX232. Terdapat 

Led pada modul yang berfungsi sebagai indikator, apabila ada sinyal GSM maka 

akan berkedip perlahan, tetapi apabila tidak ada sinyal maka akan berkedip cepat. 

(Anisa, 2017). 

 

 

 

2.7  Koper 

Untuk berpergian yang cukup jauh, orang-orang biasanya lebih memilih koper 

dibandingkan yang lain. Karena ukurannya yang besar, tas jenis ini bahkan bisa 
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muat barang-barang besar hingga beberapa kilo. Koper pada umumnya berbentuk 

persegi panjang dengan permukaan yang datar. Bahan pembuatan tas jenis ini pun 

berbeda-beda tergantung dengan keperluan. Ada yang terbuat dari logam, plastik, 

kain, atau kulit. 

2.7.1  Manfaat Penggunaan Koper 

Manfaat koper dapat dirasakan ketika berlibur atau pergi ke suatu tempat yang 

cukup jauh dan memakan waktu yang tidak sebentar dengan perjalanan yang santai. 

Koper juga masuk ke dalam tas yang cukup simpel dan mudah dibawa kertika 

berjalan-jalan karena menggunakan roda. Adapun beberapa manfaat dari koper 

yaitu: 

1. Koper Memuat Banyak Barang 

koper memiliki kelebihan dari tas lainnya karena dapat memuat banyak 

barang di dalamnya. Daya tampung pada koper memang melebihi tas-tas 

yang lainnya. Maka dari itu, koper memang jenis tas yang tepat di bawa saat 

bepergian. 

2. Mudah Dibawa 

Koper dapat dengan mudah dibawa kemana-mana, bahkan saat sedang 

berjalan kaki. Sebab koper memiliki roda dan trolly yang memudahkan 

koper untuk dibawa. Sehingga pengguna tidak capek dan letih untuk 

membawa beban pada tas yang banyak. 

3. Awet dan Tahan Lama 
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Koper merupakan salah satu jenis tas yang awet dan juga tahan lama.  Satu 

koper bisa digunakan hingga bertahun-tahun. koper juga merupakan jenis 

tas yang tahan banting. Hal ini yang membuat koper memiliki kesan awet. 

2.7.2  Jenis-Jenis Bahan Koper 

Tidak semua koper memiliki bahan yang sama. Ada beberapa bahan yang sering 

digunakan pada koper tergantung dari selera dan kegunaan pengguna. Berikut 

merupakan jenis-jenis bahan koper yang sering digunakan (Yunru, 2013): 

1. Polycarbonate 

Polycarbonate adalah bahan yang banyak dipilih karena karakteristiknya 

keras layaknya plastik, jadi lebih tahan lama. Selain itu, body keras ini juga 

sangat membantu untuk melindungi isi di dalam koper. Gambar 2.11 

merupakan contoh tas koper berbahan polycarbonate 

 

(Sumber: https://asher-online.com/) 

Gambar 2.11 Tas koper berbahan polycarbonate 

2. Polyester 

Bahan ini cukup umum digunakan dalam pembuatan koper serta tas. Ciri 

bahan Polyester ini memiliki serat yang terlihat, mirip layaknya kain, terasa 
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ringan, lentur dan tahan air. Pada Gambar 2.12 merupakan contoh tas koper 

berbahan polyester. 

 

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

Gambar 2.12 Tas Koper berbahan Polyester 

3. Ballistic Nylon 

Ballistic Nylon juga merupakan bahan favorit yang digunakan dalam 

pembuatan tas serta koper. Bahan ini cenderung tebal, serta kuat, tidak 

mudah sobek juga anti kerut. Tetapi bahan ini sangat sulit untuk diberi 

warna, sehingga koper bermaterial Basllistic Nylon yang dapat kita temukan 

di pasaran biasanya hanya berwarna gelap serta hitam dan abu-abu. Contoh 

tas koper berbahan ballistic nylon dapat dilihat pada Gambar 2.13 

 

(Sumber: https://www.indiamart.com/) 

Gambar 2.13 Tas koper berbahan ballistic nylon 

(Nugroho dkk., 2020)(Winarno dkk., 2018)(Sulistio, 2019) 

(Alshamsi dkk., 2016; Hidayanti dkk., 2020; Kamelia dkk., 2018; Kanani & 

Padole, 2020; Pradeep Kumara & Rajput, 2020; Yasin, 2019; Yumang dkk., 2017)



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan 

Februari 2022.  

 

 

 

3.2 Alat dan bahan 

Dalam penelitian ini digunakan berbagai macam jenis komponen elektronika serta 

alat pendukung. Adapun alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

3.1: 

Tabel 3.1 Alat dan bahan 

No. Nama Fungsi 

1 Laptop Lenovo G40-70 Sebagai alat yang digunakan untuk 

mengatur program yang digunakan pada 

arduino mega 2560 

2 Koper Sebagai media yang akan digunakan untuk 

merancang sistem keamanan kunci 

menggunakan fingerprint dan GPS 

3 Arduino Mega 2560 Sebagai mikrokontroler yang berfungsi 

untuk mengendalikan komponen dan 

mengtur sistem yang telah diprogram 

4 Sensor Fingerprint 

FPM10A 

Sebagai sensor yang digunakan untuk 

membuka kunci koper 

5 GPS Ublox NEO-6M Sebagai komponen yang digunakan untuk 

mendapatkan koordinat agar dapat dilacak 

6 Solenoid Doorlock Sebagai sistem pengunci yang digunakan 

pada koper 
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7 Buzzer Sebagai indikator ketika berhasil membuka 

kunci koper dan digunakan sebagai penanda 

dari keberadaan koper. 

8 SIM800L Sebagai pengirim/penerima SMS dari 

pengguna untuk dapat menghidupkan 

buzzer pada koper dan mengetahui lokasi 

pada koper  

9 LM2569 Adjustable Modul 

Stepdown 

 

Sebagai penurun tegangan dari baterai  

menuju SIM800L agar komponen dapat 

bekerja. 

10 Relay Sebagai komponen yang berfungsi seperti 

saklar untuk mengendalikan solenoid 

doorlock agar dapat membuka kunci koper 

11 Smartphone Xiaomi Note 8 

Pro 

Sebagai pengirim/penerima SMS dari 

pengguna untuk mengetahui lokasi koper 

dan menghidupkan buzzer 

12 Baterai 12V Sebagai sumber daya yang digunakan oleh 

komponen-komponen pada koper 

13 Kabel Penghubung Sebagai komponen yang dugunakan untuk 

menghubungkan rangkaian. 

  

Pemilihan komponen untuk sistem keamanan pada koper didasarkan fungsi yang 

akan digunakan pada sistem. Terdapat beberapa jenis sensor fingerprint yang biasa 

digunakan sebagai sistem keamanan, antara lain seperti optical scanners yang 

memanfaatkan cahaya saat merekam pola sidik jari. Lalu terdapat jenis capacitive 

scanners yang memanfaatkan muatan listrik untuk mengenali pola sidik jari. 

Terakhir terdapat jenis ultrasonic scanners dengan memanfaatkan gelombang 

untuk mendeteksi pola sidik jari.  

Pada penelitian ini sensor sidik jari yang digunakan adalah optical scanners dengan 

tipe FPM 10A. Sensor ini digunakan karena memiliki fungsi yang sama seperti 

sensor fingerprint dengan jenis yang lain dan memiliki kecepatan membaca pola 

sidik jari <1 detik berdasarkan datasheet serta dapat menyimpan sidik jari hingga 

126 pola. Selain itu sensor ini digunakan karena mudah didapatkan dibandingkan 

jenis yang lain. 
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Untuk GPS yang digunakan pada penelitian ini yaitu GPS receiver dengan tipe 

UBlox NEO-6M. Modul ini digunakan karena memiliki fungsi sebagai GPS 

Receiver untuk menerima informasi berupa koordinat, ketinggian, waktu, dan yang 

lainnya. Berdasarkan datasheet GPS Ublox NEO-6M memiliki tingkat akurasi pada 

posisi horizontal sebesar 2,5meter. Ada bermacam-macam jenis atau merk GPS 

yang tersedia dipasaran, seperti GPS Ublox M8N yang memiliki sensor kompas 

didalamnya. GPS Ublox NEO-6M lebih mudah didapatkan dan berdasarkan fungsi 

sudah cukup untuk digunakan pada penelitian ini 

Pada perangkat komunikasi antara pengguna dan koper digunakan sebuah modul 

SIM800L dimana modul ini berfungsi untuk mengirimkan atau menerima SMS. 

Modul jenis ini digunakan karena mampu mengerjakan perintah AT Command 

yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Modul ini masih 

membutuhkan penurun tegangan karena hanya mampu bekerja dengan tegangan 

3,7V – 4,2V. 

Sistem pengunci pada penelitian ini memenfaatkan sebuah solenoid doorlock. 

Solenoid doorlock yang dipakai berjenis cabinet yang memiliki pengait untuk  

mengunci langsung. Jenis solenoid ini biasa digunakan pada lemari/loker yang 

memiliki sistem buka tutup dengan pengunci dari arah depan. 

 

 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Proses pembuatan sistem keamanan kunci koper dan pendeteksi lokasi tas koper 

dilakukan dengan beberapa tahap penelitian diantaranya: 
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3.3.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk melakukan pencarian infomasi yang berkaitan 

dengan tugas akhir ini, diantaranya yang menjadi bahan studi literasi adalah: 

a. Mempelajari mengenai pengenalan sidik jari dengan menggunakan sensor 

fingerprint dan juga metode untuk mengunci koper. 

b. Mempelajari sistem keamanan pada koper agar dapat dibuka menggunakan 

sidik jari yang telah didaftarkan. 

c. Mempelajari proses pengolahan data GPS agar dapat mengetahui lokasi 

koordinat koper dan merubah menjadi sebuah link Google Map. 

d. Mempelajari cara mengirimkan lokasi koper melalui SMS. 

3.3.2 Diagram Alir Penelitian 

Pada Gambar 3.1 merupakan diagram alir penelitian perancangan sistem keamanan 

ganda membuka kunci koper menggunakan sidik jari dan melacak lokasi koper 

menggunakan GPS (Global Positioning System). Pembuatan diagram ini bertujuan 

untuk memudahkan dalam memahami tahapan dalam pembuatan sistem keamanan 

ini.  
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Berdasarkan diagram alir penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 

menunjukan alur dalam menyelesaikan sistem ini diawali dengan studi literatur. 

Studi literatur dilakukan untuk melakukan pencarian informasi yang berkaitan 

dengan tugas akhir ini. Tahap selanjutnya yaitu penentuan spesifikasi komponen 

yang dilakukan untuk memilih jenis/tipe komponen yang digunakan dalam sistem 

Apakah 

Berhasil? 

Mulai 

Ya 

Tidak 

Studi Literatur 

Penentuan Spesifikasi Komponen 

 

Pembuatan Alat 

 

Pembuatan Program 

 

Pengujian Program 

 

Pengambilan Data 

Analisis dan Pembahasan 

Selesai 

Kesimpulan 



26 

 

 

keamanan yang dipasang pada koper. Setelah spesifikasi komponen ditentukan, 

langkah selanjutnya yaitu melakukan pembuatan alat dengan merancang dan 

menghubungkan masing-masing komponen. Kemudian dilakukan pembuatan 

program pada mikrokontroler untuk mengendalikan komponen-komponen yang 

digunakan. Setelah itu melakukan pengujian terhadap program tersebut. Jika 

program tidak dapat dijalankan, maka akan mengoreksi kembali program untuk 

dibenarkan. Jika program berjalan dengan lancar, maka dapat melanjutkan ke tahap 

pengambilan data. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian 

ini. Setelah itu data-data yang telah diambil dikumpulkan untuk dianalisis dan 

dibuat pembahasannya sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. 

Pada penelitian ini terdapat dua diagram alir sistem, yaitu sistem keamanan kunci 

pada koper menggunakan sidik jari dan diagram alir sistem keamanan lokasi koper 

menggunakan GPS (Global Positioning System). Berikut merupakan penjelasan 

diagram alir sistem keamanan kunci dan lokasi pada koper: 

a. Sistem keamanan kunci koper menggunakan pola sidik jari 

Adapun diagram alir keamanan kunci koper menggunakan pola sidik jari 

dijelaskan pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Diagram alir sistem keamanan kunci koper menggunakan pola sidik 

jari 

Pada Gambar 3.2 memperlihatkan diagram alir sistem keamanan koper 

menggunakan pola sidik jari dimana. Langkah pertama yaitu menginisialisasi 

sensor fingerprint dengan menghubungkan dan memasukan program kedalam 

arduino mega 2560 untuk pemberian nilai awal. Kemudian melakukan pendaftaran 

pola sidik jari pengguna yang akan digunakan untuk membuka koper. Jika sidik jari 

sudah didaftarkan selanjutnya dilakukan uji coba terhadap sensor fingerprint. 

Apabila sidik jari tidak dikenali maka dilakukan pemindaian kembali hingga sidik 

jari dapat dikenali oleh sensor. Ketika sidik jari benar, maka relay akan aktif untuk  

menggerakan solenoid doorlock sehingga kunci pada koper dapat terbuka.  

Inisialisasi Sensor 
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Apakah sidik 

jari dikenali? 

Mulai 
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Tidak 

Membuka Kunci Koper 

Input Sidik Jari 

Mengaktifkan 
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Selesai 
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b. Melacak lokasi koper dengan koordinat GPS dan mengaktifkan buzzer melalui 

SMS  

Adapun diagram alir melacak lokasi koper dengan koordinat GPS dan 

mengaktifkan buzzer melalui SMS dijelaskan pada Gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Diagram alir mendeteksi koper dengan koordinat GPS dan 

mengaktifkan buzzer melalui SMS  
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Pada Gambar 3.3 memperlihatkan diagram alir untuk melacak koper dengan 

koordinat GPS yang dikirim melalui SMS. Langkah pertama, yaitu 

menghubungkan modul GPS dan modul GSM ke arduino. Selanjutnya 

menginisialisasi modul GPS dengan memberikan nilai awal dari suatu variabel ke 

dalam arduino. Pada modul GPS data yang didapat masih berupa data mentah yang 

belum diolah. Data tersebut kemudian di parsing sehingga mendapatkan koordinat 

berupa latitude dan longitude. Koordinat tersebut nantinya akan diubah menjadi 

sebuah link google map yang akan diakses oleh smartphone melalui aplikasi google 

map. Selanjutnya, modul GSM akan diinisialisasi agar mendapatkan nilai yang 

dibutuhkan sehingga pesan dapat diolah.  

Semua informasi yang didapat dari modul GPS Ublox NEO-6M dan modul GSM 

SIM800L akan diolah oleh mikrokontroler Arduino Mega 2560 agar dapat 

digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna melalui smartphone. Modul GSM 

akan menunggu untuk mendapatkan informasi berupa SMS dari pengguna yang 

nantinya akan diolah untuk ditindak lanjuti menjadi sebuah informasi yang 

diperlukan. Jika pengguna membutuhkan lokasi dari koper, maka tinggal 

mengirimkan sebuah pesan “Lokasi” melalui smartphone. Ketika perintah dikenali 

maka koper akan membalas pesan tersebut berupa link google map. Link tersebut 

kemudian dapat dibuka melalui aplikai Google Map yang terdapat pada 

smartphone. Selain itu buzzer didalam koper juga dapat dikendalikan dengan 

mengirimkan sebuah perintah “Buzzer On” untuk membuat buzzer menyala dan 

“Buzzer Off” untuk membuat buzzer mati. Besar kecil huruf tidak mempengaruhi 

sistem SMS yang telah dibuat.  
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3.3.3 Perancangan Alat 

Pada sistem keamanan ini menggunakan koper dengan bahan ballistic nylon dengan 

ukuran P x L x T yaitu 45,7cm x 33,5cm x 14,2cm. Jenis koper ini digunakan 

berdasarkan  ketersediaan koper yang dimiliki. Karena koper yang digunakan 

berbahan kain, koper dimodifikasi dengan memberi tulangan berupa tripleks pada 

pintu koper agar lebih kuat dan pada bagian pinggiran koper ditempel akrilik untuk 

pengamanan dari samping agar tidak mudah dirusak. Kunci standar koper diganti 

dengan fingerprint dan digerakan oleh solenoid doorlock. Kemudian pada koper 

ditambahkan sebuah GPS (Global Positioning System) untuk dapat mengetahui 

lokasi koordinat koper yang dapat dilacak melalui SMS. Komponen yang 

digunakan diletakan kedalam sebuah kotak berukuran P x L x T yaitu 14.8cm x 

9.7cm x 5.2cm dan dipasang didalam koper. 

3.3.4 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan agar dapat diketahui berhasil atau tidaknya rancangan 

sistem yang dibuat. Saat proses pengujian ada dua hal yang lihat yaitu pengujian 

pada bagian sub sistem dan pengujian pada keseluruhan sistem. Adapun tahap 

pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.3.4.1 Uji Coba Sub Sistem 

Adapun tahap-tahap pengujian yang dilakukan pada bagian sub sistem adalah 

sebagai berikut:  

1. Uji coba Perangkat Keras (Hardware). 

a. Pengujian sensor fingerprint dan solenoid doorlock 
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b. Pengujian modul GPS Ublox NEO-6M dan mengolah data untuk 

mendapatkan koordinat. 

c. Pengujian modul GSM SIM800L dengan meminta koordinat koper dan 

mengaktifkan buzzer melalui SMS. 

2. Uji coba Perangkat Lunak (Software). 

Pengujian perangkat lunak yang akan dilakukan pada sistem ini adalah 

pengujian program sistem keamanan koper pada mikrokontroler arduino mega 

2560 

3.3.4.2 Uji Coba Keseluruhan Sistem 

Adapun tahap-tahap pengujian yang dilakukan pada keseluruhan sistem adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengujian sistem keamanan pada koper dengan sensor fingerprint dimana sidik 

jari yang telah didaftarkan pada sensor diuji coba untuk membuka kunci koper. 

Jika sidik jari benar, maka relay akan aktif sehingga solenoid doorlock 

bergerak dan membuka kunci koper. Jika sidik jari tidak terdeteksi maka relay 

tidak akan aktif dan kunci pada koper tidak akan terbuka. 

2. Pengujian sistem keamanan koper dengan modul GPS untuk mengetahui 

koordinat koper dan mengaktifkan buzzer melalui SMS. Pada pengujian ini 

dilakukan pengiriman pesan dari smartphone ke modul GSM SIM800L yang 

terpasang pada koper. Pesan tersebut akan diolah dan dikenali oleh koper untuk 

diproses lebih lanjut sesuai perintah yang sudah diatur dalam mikrokontroler. 
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3.3.5 Hasil dan analisis 

Analisis dilakukan terhadap hasil pengujian yang didapatkan. Analisis bertujuan 

untuk memberikan gambaran terhadap kondisi alat dan masukan mengenai arah 

pengembangan lebih lanjut. 

3.3.6 Laporan 

Setelah seluruh tahapan penelitian tercapai, maka tahap terakhir adalah pembuatan 

laporan. Pembuatan laporan mengacu pada tahap–tahap pelaksanaan sebelumnya 

dan menjelaskan seluruh proses kegiatan terutama pada análisis penelitian. 

 

 

 

3.4 Perancangan Sistem 

Adapun perancangan sistem pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem keamanan menggunakan sensor fingerprint. 

Pada sistem keamanan ini menggunakan sidik jari untuk membuka kunci koper 

dengan memindai pola sidik jari yang telah didaftarkan ke sensor fingerprint. 

Jika sidik jari tidak dikenali oleh sensor fingerprint, maka kunci tidak akan 

terbuka. Jika sidik jari dikenali oleh sensor fingerprint maka relay akan aktif 

sehingga solenoid doorlock bergerak agar kunci koper terbuka. Pada sensor 

fingerprint terdapat nilai confidence yang dapat membaca tingkat kecocokan 

sidik jari yang telah terdaftar. Berdasarkan datasheet sensor fingerprint, nilai 

confidence berkisar 1-255. Semakin tinggi nilai confidence yang didapat maka 

tingkat kecocokan pola sidik jari akan semakin baik. Nilai confidence akan 

dikonversi menjadi persentase agar lebih mudah untuk dipahami. Untuk 
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mengetahui besar nilai confidence pada sensor fingerprint dapat dilihat melalui 

serial monitor pada software arduino IDE berdasarkan library program yang 

telah dipasang. 

b. Melacak lokasi koper dengan koordinat GPS melalui SMS. 

Rancangan ini dibutuhkan untuk mengetahui lokasi koordinat koper jika hilang 

dan dapat mengaktifkan buzzer untuk mengetahui dimana letak persis 

keberadaan koper. Pada GPS data yang masuk akan diolah dan diambil berupa 

latitude dan longitude. Koordinat tersebut akan diubah menjadi sebuah link 

Google Map agar bisa dilacak melalui aplikasi di smartphone. Buzzer juga 

dapat diaktifkan mengirim sebuah pesan melalui smartphone. 

Sebelum sistem keamanan koper direalisasiakan, sistem dibuat sketsa perancangan 

terlebih dahulu dengan gambar 3D menggunakan aplikasi Sketch Up agar sistem 

keamanan pada koper lebih mudah untuk dibentuk dan disusun. Adapun sketsa 

perancangan sistem keamanan koper dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan Gambar 

3.5 berikut ini: 

 



34 

 

 

  

    (a)               (b) 

Gambar 3.4 (a) Tampilan keseluruhan sistem pada koper tampak luar (b) 

Tampilan keseluruhan sistem pada koper tampak dalam 

 

  

       (a)            (b) 

   

                   (c)               (d) 

Gambar 3.5 (a) Tampak belakang koper (b) Tampak atas koper (c) Tampak 

samping koper (d) Tampak dalam koper 
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Berdasarkan gambar tersebut, pada Gambar 3.4 (a) merupakan tampilan 

keseluruhan sistem pada koper tampak luar dan Gambar 3.4 (b) merupakan 

tampilan keseluruhan sistem pada koper tampak dalam. Gambar 3.5 (a) merupakan 

tampilan tampak belakang dimana memperlihatkan letak baterai yang nanti akan 

digunakan sistem. Gambar 3.5 (b) memperlihatkan tampilan koper tampak atas 

dimana letak komponen yang terlihat keluar seperti sensor fingerprint. Gambar 3.5 

(c) merupakan tampilan tampak samping koper yang memperlihatkan kunci koper 

berupa solenoid doorlock yang nantinya akan digerakan melalui relay. Gambar 3.5 

(d) merupakan rincian penempatan komponen didalam koper yang disusun dalam 

sebuah kotak berukuran P x L x T yaitu 14.8cm x 9.7cm x 5.2cm. Komponen 

diletakkan didalam kotak agar nantinya komponen tidak terganggu ketika koper 

akan diisi barang.  



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Telah berhasil dirancang sistem keamanan pada koper menggunakan sensor 

fingerprint dengan tingkat keberhasilan sebesar 90% dan kegagalan sebesar 

10%. 

2. Telah berhasil dirancang sistem tracking pada koper melalui SMS dengan 

tingkat keberhasilan sebesar 100% dan dapat diketahui keberadaan 

lokasinya dengan baik melalui SMS. 

3. Berdasarkan hasil pengujian tingkat akurasi keberadaan lokasi koper yang 

dibandingkan dengan lokasi smartphone di tempat yang sama memiliki 

perbedaan jarak 3,23 – 7,67 meter yang dapat disebabkan dari tingkat sinyal 

GPS yang didapat atau versi GPS yang berbeda. Sinyal GPS dapat 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan seperti kondisi didalam ruangan atau 

banyaknya penghalang. 

4. Berdasarkan hasil pengujian SIM800L tingkat kecepatan agar sistem dapat 

merespon atau membalas pesan membutuhkan waktu kurang lebih 11 detik, 

namun kondisi sinyal pada koper maupun pada smartphone akan sangat 

berpengaruh dalam kecepatan mengirim atau menerima SMS.  
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5.2 Saran 

Adapun saran yang berfungsi sebagai masukan untuk kedepannya berdasarkan hasil 

penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan tingkat keamanan sensor fingerprint dengan memberikan 

batasan atau threshold nilai confidence diatas 60% agar kunci koper terbuka. 

Jika nilai confidence dibawah 60% maka koper akan tetap terkunci. 

2. Menambahkan format SMS dengan format khusus agar hanya pemiliki 

koper yang dapat mengirimkan SMS ke koper. 

3. Melakukan pengujian akurasi GPS yang digunakan pada koper dengan GPS 

konvensional yang sudah teruji tingkat akurasinya. 
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