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ABSTRAK 
 

Agusta Iswan Maryandika, 2012, “Sistem Proteksi Brankas 
Berpassword Menggunakan  Magnetic Door Lock sebagai Penggerak Door 
Strike Berbasis Mikrokontroller “. Program Studi Teknik Elektro D3, Jurusan 
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Drs. I Made 
Sudana, M.Pd.   

Mikrokontroler, sebagai suatu terobosan teknologi mikrokontroler dan 
mikrokomputer, hadir memenuhi kebutuhan pasar (market need) dan teknologi 
baru. Sebagai teknologi baru, yaitu teknologi semikonduktor dengan kandungan 
transistor yang lebih banyak namun hanya membutuhkan ruang kecil serta dapat 
diproduksi secara massal (dalam jumlah banyak) sehingga harga menjadi lebih 
murah (dibandingkan mikroprosesor).  

Sebagai kebetuhan pasar, mikrokontroler hadir untuk memenuhi selera 
industri dan para konsumen akan kebutuhan dan keinginan alat-alat bantu lebih 
canggih. Mikrokontroler merupakan salah satu jenis piranti semikonduktor 
programmable yang paling diminati. Selain praktis dan murah, mikrokontroler 
juga mudah untuk diaplikasikan pada berbagai keperluan, contohnya untuk 
mengendalikan sistem-sistem otomatis yang berdiri sendiri (stand alone) atau 
tempelan (embedded) seperti mesin fotokopi, remote controller, sistem 
pengendali, sistem proteksi hingga aplikasi robot. 

 Dari beberapa aplikasi mikrokontroler yang telah dipaparkan di atas, 
penulis ingin menerapkan salah satu aplikasi mikrokontroler dari sekian 
banyaknya aplikasinya, yaitu penulis akan merancang suatu alat yang mampu 
mengamankan suatu brankas barang dan peralatan listrik yang terdapat di 
dalamnya yang berbasis Mikrokontroler AT Mega 8. 

Kata kunci :Doorlock Security, Mikrokontroler, Magnetic 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO  

o What you think and what you get. 

o Kesedihan adalah ibarat terdampar di gurun pasir. Hal terbaik adalah 

berusaha keluar dari gurun pasir tersebut.  

o Kemenangan adalah bagian terkecil dari sebuah pertandingan.  

o Berhentilah mencari alasan kenapa tidak sukses, mulailah mencari 

jawaban bagaimana agar sukses.  

 

PERSEMBAHAN 

1. Keluarga, Bapak, dan Ibu, saudara 

yang telah mendukung proses Tugas 

Akhir saya. 

2. Teman-teman seperjuangan Teknik 

Elektro ’09 . 

3. Sahabat saya mualim , lubab , khodri 

, angga, bowo ,tio ,dina R trianita 

yang selalu menjadi bahan motivasi 

saya . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem keamanan yang menggunakan sistem mikrokontroller telah 

digunakan didunia industri, karena sistem keamanan yang menggunakan 

mikrokontroller lebih efektif dan terjamin keamanannya. Aplikasi dari system 

keamanan ini bisa digunakan pada ruangan kelas,brankas dan lain-lain.  

Sistem keamanan ini diaplikasikan pada brankas barang yang 

terintegrasi dari komponen elektronika dan sistem mikrokontroller yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut maka 

dibuatlah sebuah alat yang diberi judul ” Sistem Proteksi Brankas 

Berpassword Menggunakan  Magnetic Door Lock sebagai Penggerak Door 

Strike Berbasis Mikrokontroller”. 

Adapun alat tersebut merupakan perangkat elektronika berupa brankas 

yang dapat terbuka dengan mengisikan  password terlebih dahulu. Rangkaian 

ini juga memiliki output berupa alarm, Magnetic Door Strike jenis PGS 701-

A ,Liquid Crystal Display(LCD) ,Keypad 4x4 dan led indikator yang 

berfungsi untuk mendukung proses kerja alat agar bekerja dengan sebaik 

mungkin. 

Pada laporan ini telah dibahas dan dipelajari lebih dalam tentang 

perancangan sebuah alat elektronika berbasis mikrokontroler yang 

dikendalikan oleh bahasa pemograman C yang dapat menggerakkan Door 

Strike Series Model: PGS 701-A sebagai pengunci agar pintu dapat terbuka 
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secara otomatis dan semua indikasi yang terkombinasi dengan alat dapat 

diaktifkan denga menggunakan password dan dapat dipahami fungsi, 

karakteristik, serta car kerja dari alat yang telah dibuat dan diaplikasikan pada 

brankas barang dan kehidupan sehari-hari. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal yang disebutkan diatas, maka perumusan masalah 

yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana rancang bangun magnetic door lock dengan kode pengamanan 

dapat beroperasi menggunakan mikrokontroler ATmega8 ?  

2. Bagaimana cara penggantian password lama dengan password baru ?  

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan di bahas dalam pembuatan tugas 

akhir ini akan di berikan batasan-batasan dalam pembahasan, antara lain : 

1. Password hanya berupa karakter angka 4 digit. 

2. Tidak di lengkapi fitur reset password. 

3. Alat di implementasikan untuk brankas barang, bukan brankas uang.  

 

D.  Tujuan  

Adapun tujuan  dari kendali brankas berpassword berbasis 

Mikrokontroller sebagai berikut : 

1. Mempelajari prinsip kerja keypad 
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2. Mempelajari prinsip kerja relay dan transistor sebagai driver rangkaian 

output penggerak  Door Strike Series Model: PGS-701 dan LED 

indikator. 

E.  Manfaat  

Mengetahui prinsip kerja keypad, relay sebagai driver dan rangkaian 

output yang berupa Door Strike Series Model: PGS -701 dan LED 

indicator serta membuktikan pengukuran hasil akhir alat yang telah di buat 

secara teori maupun praktikum . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

BAB II 

ISI DAN PEMBAHASAN 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Catu Daya 

1.1 Pengertian Catu Daya 

Secara umum istilah catu daya biasanya berarti suatu sistem 

penyearah filter (rectifier), dimana rangkaian ini mengubah tegangan AC 

yang berasal dari tegangan sumber PLN menjadi tegangan DC yang murni. 

Komponen dasar yang digunakan pada rangkaian catu daya adalah 

transformator, penyearah, resistor, dan kapasitor.  

Transformator (trafo) digunakan untuk mentransformasikan 

tegangan AC dari 220 volt menjadi lebih kecil sehinga bisa dikelola oleh 

rangkaian regulator linear. Penyearah yang terdiri dari dioda-dioda 

mengubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah, tetapi tegangan 

hasil penyearah kurang konstan, artinya masih mengalami perubahan 

periodik yang besar. Sebab itu diperlukan kapasitor sehingga tegangan 

tersebut cukup rata untuk diregulasi oleh rangkaian regulasi yang bisa 

menghasilkan tegangan DC yang baik dan konstan.  

Catu daya merupakan suatu rangkaian yang paling penting bagi 

system elektronika. Ada dua sumber catu daya yaitu sumber AC dan 

sumber DC. Sumber AC yaitu sumber tegangan bolak-balik, sedangkan 
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sumber tegangan DC merupakan sumber tegangan searah. Bila dilihat 

dengan osiloskop seperti gambar 1 berikut ini. 

      

 

Bila diamati, sumber AC tegangan berayun sewaktu-waktu pada 

kutub positif dan sewaktu-waktu pada kutub negatif, sedangkan sumber 

DC selalu pada satu kutub saja, positif saja atau negatif saja. Dari sumber 

AC dapat disearahkan menjadi sumber DC dengan menggunakan 

rangkaian penyearah yang dibentuk 

dari dioda. Jika suatu catu daya bekerja dengan beban maka akan 

terdapat keluaran tertentu dan jika beban tersebut dilepas tegangan keluar 

akan naik, persentase kenaikan tegangan dianggap sebagai regulasi dari 

catu daya tersebut. Regulasi adalah perbandingan perbedaan tegangan 

terdapat tegangan beban penuhnya. Besarnya persentase dari regulasi 

tegangan dapat dirinci dengan persaman : 

                       
 
dimana :   

Vnl : tegangan tetap beban 

Vfl : tegangan beban penuh 

Gambar 1a : sinyal Gambar 1b : sinyal 
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Agar tegangan keluaran catu daya lebih stabil, dapat digunakan 

suatu komponen IC yang disebut dengan IC regulator, misalnya LM 

78XX. Hal ini memungkinkan keluaran DC catu daya dapat dibentuk 

sesuai kebutuhan. Gambar 2 menunjukan rangkaian catu daya 

menggunakan Regulator IC LM 7812 dan IC LM 7805. 

 

 

Gambar 2 : Rangkaian Catu Daya 

Dalam rangkaian catu daya ini dipasang 2 IC regulator dimana 

berfungsi untuk menghasilkan keluaran tegangan yang diperlukan. IC 

regulator dipasang untuk mendapatkan tegangan keluaran catu daya tetap, 

meskipun diberikan beban. IC regulator memiliki 3 terminal, yaitu Vin, 

Vout dan ground (GND). Dalam IC LM 78XX ini terdapat rangkaian 

regulasi yang berfungsi mengatur tegangan, sehingga riak hilang dan 

tegangan keluaran tidak lagi tergantung pada arus yang mengalir. Selain 

rangkaian regulasi tegangan juga sudah terdapat rangkaian pengaman yang 

melindungi IC ini dari arus atau daya yang terlalu tinggi, terdapat 
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pembatas arus yang mengurangi tegangan keluaran kalau batas arus 

terlampaui.. Komponen ini memiliki arus beban mulai dari 100 mA hingga 

dari 1 A. Tersedia dalam kemasan plastik atau logam dengan harga yang 

murah dan mudah digunakan. 

 

 

Rangkaian penyearah sudah cukup bagus jika tegangan ripple-nya 

kecil, namun ada masalah stabilitas. Jika tegangan PLN naik/turun, maka 

tegangan outputnya juga akan naik/turun. Untuk beberapa aplikasi 

perubahan tegangan ini cukup mengganggu, sehingga diperlukan 

komponen aktif yang dapat meregulasi tegangan keluaran ini menjadi 

stabil. 

1.2 Pengertian Keypad 

Keypad adalah saklar-saklar push button yang disusun secara 

matriks yang berfungsi untuk menginput data seperti, input pintu otomatis, 

input absensi, input datalogger dan sebagainya. Saklar-saklar push button 

yang menyusun keypad yang digunakan umumnya mempunyai 3 kaki dan 

2 kondisi, kondisi pertama yaitu pada saat saklar tidak ditekan, maka 

antara kaki 1, 2 dan 3 tidak terhubung (berlogika 1), sebagaimana terlihat 

pada gambar gambar 5. 

Gambar 3 : susunan kaki ic 
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Gambar 4 : Keypad 4x4 

 

sedangkan pada kondisi kedua adalah saat saklar ditekan, maka kaki 

1, 2 dan 3 akan terhubung dan berlogika 0 sebagaimana terlihat pada 

gambar 6 (b). 

 

(a) Keadaan saat saklar tidak ditekan       (b) Keadaan saat saklar 

ditekan 

     (berlogika 1)                                              (berlogika 0) 

Gambar 5 Saklar Push Button 3 Kaki 

1.2.1 Rangkaian Keypad Matrik 4 x 3 

Keypad akan tersusun secara matrik dengan kondisi satu kaki 

menjadi indeks kolom (C1), satu kaki menjadi indeks baris (R1) dan 

satu kaki menjadi common (common). Susunan matrik keypad 4x3 

tidak hanya terdiri dari satu saklar, akan tetapi tersusun dari 12 saklar 

dalam kondisi terhubung antara indeks baris, kolom dan common yang 

ditunjukkan pada gambar 6.  
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Gambar 6 : Rangkaian Matrik Keypad 4 x 3 

1.2.2  Kombinasi Keypad dengan Mikrokontroller 

Ketika keypad dalam keadaan tidak ditekan maka baris (row) R1, 

R2, R3, R4, dan kolom (collum) C1,C2,C3,C4 yang terkombinasi 

dengan mikrokontroller ber logika satu. 

 

Gambar 7:  Sistem Input Data Keypad 
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1.3 Mikrokontroler AT-Mega 8 

Mikrokontroler ATMega8 memiliki 28 pin untuk model PDIP,. 

Nama-nama pin pada mikrokontroler ini adalah 

1. VCC untuk tegangan pencatu daya positif. 

2. GND untuk tegangan pencatu daya negatif. 

3. PortB (PB0 – PB5) sebagai port Input/Output dan juga memiliki  

kemampuan yang lain.  

4. PortC (PC0 – PC6) sebagai port Input/Output untuk ATMega8 dan port   

 ADC. 

5. PortD (PD0 – PD7) sebagai port Input/Output dan juga Pengisian 

Program pada Mikrokontroler AVR Untuk melakukan pemrograman 

dalam mikrokontroler AVR, Atmel telah menyediakan software khusus yang 

dapat diunduh dari website resmi Atmel.  

Software tersebut adalah AVRStudio. Software ini menggunakan 

bahasa assembly sebagai bahasa perantaranya. Selain AVRStudio, ada 

beberapa software pihak ketiga yang dapat digunakan untuk membuat 

program pada AVR. Software dari pihak ketiga ini menggunakan bahasa 

pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa C, Java, atau Basic. Untuk 

melakukan pemindahan dari komputer ke dalam chip, dapat digunakan 

beberapa cara seperti menggunakan kabel JTAG atau menggunakan STNK 

buatan Atmel,atau juga bisa menggunakan usb downloader. 

1.3.1 Keterangan Singkat AVR ATMega8 

Secara singkat, ATMega8 memiliki beberapa kemampuan : 
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1. Sistem mikrokontroler 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan 

maksimal 16     MHz. 

2. Memiliki memori flash 8 KB, SRAM sebesar 512 byte dan 

EEPROM   (Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory) sebesar 512 byte.  

3. Memiliki ADC (Pengubah analog-ke-digital) internal dengan 

ketelitian 10 bit sebanyak 6 saluran. 

4. Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 

Mbps. 

5. Enam pilihan mode sleep, untuk menghemat penggunaan daya 

listrik. 

1.4 Transistor Sebagai Saklar 

Saat sebuah transistor digunakan pada suatu rangkaian, fungsi dari 

transistor tersebut ditentukan oleh kurva karakteristiknya. Transistor 

memliki kurva karakteristik input, output dan transfer, yang paling umum 

digunakan adalah kurva karakteristik output. Pada saat Transistor 

digunakan sebagai saklar, maka daerah yang digunakan pada kurva 

karakteristik ialah daerah "cut-off" dan daerah "saturasi", untuk lebih 

jelasnya lihat gambar dibawah. 



 

 

 

Daerah yang diarsir kuning adalah daerah "cut

off" kondisi dari transistor adalah arus basis sama dengan nol (IB = 0), 

Arus output pada 

maksimum atau sama

yang diarsir merah adalah daerah "saturasi". Pada saat "saturasi"

dari transistor adalah arus basis maksimal (IB=Max) sehingga

menghasilkan 

Emitor minimum (VCE=0).

Garis beban dapat dibangun apabila kita mengetahui arus beban 

pada rangkaian dan tegangan operasinya. Sekarang coba anda bayangkan 

mendisain transistor yang digunakan untuk mensa

20mA, tegangan

adalah kondisi saat Saat

nol sedangkan VCE (tegangan

Gambar 8 : Kurva Karakteristik Transistor 

Daerah yang diarsir kuning adalah daerah "cut-off". Pada saat "cut

kondisi dari transistor adalah arus basis sama dengan nol (IB = 0), 

pada kolektor sama dengan nol dan Tegangan pada kolektor 

maksimum atau sama dengan tegangan supply ( VCE = VCC ).

yang diarsir merah adalah daerah "saturasi". Pada saat "saturasi"

dari transistor adalah arus basis maksimal (IB=Max) sehingga

menghasilkan arus kolektor maksimal (IC=Max) dan tegangan Kolektor 

minimum (VCE=0). 

Garis beban dapat dibangun apabila kita mengetahui arus beban 

rangkaian dan tegangan operasinya. Sekarang coba anda bayangkan 

transistor yang digunakan untuk mensaklar beban sebesar 

20mA, tegangan supply-nya 5V DC. Titik "A" pada diagram dibawah 

adalah kondisi saat Saat transistor OFF, IC (arus kolektor) akan menjadi 

nol sedangkan VCE (tegangan kolektor-emitor) akan menjadi hampir sama 
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off". Pada saat "cut-

kondisi dari transistor adalah arus basis sama dengan nol (IB = 0), 

sama dengan nol dan Tegangan pada kolektor 

dengan tegangan supply ( VCE = VCC ). Daerah 

yang diarsir merah adalah daerah "saturasi". Pada saat "saturasi" kondisi 

dari transistor adalah arus basis maksimal (IB=Max) sehingga 

arus kolektor maksimal (IC=Max) dan tegangan Kolektor 

Garis beban dapat dibangun apabila kita mengetahui arus beban 

rangkaian dan tegangan operasinya. Sekarang coba anda bayangkan 

klar beban sebesar 

nya 5V DC. Titik "A" pada diagram dibawah 

transistor OFF, IC (arus kolektor) akan menjadi 

emitor) akan menjadi hampir sama 
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dengan tegangan supply (5V DC). Titik "B" pada diagram diatas adalah 

kondisi saat transistor ON dimana IC akan menjadi 20mA (sama dengan 

arus beban) dan VCE nilainya sangat kecil hampir mendekati nol. Garis 

yang ditarik dari titik A ke titik B ini yang dinamakan garis beban. Berikut 

perumusan dari transistor : 

 

 

 Transistor yang digunakan pada rangkaian control yaitu 

menggunakan transistor jenis NPN BC547 . berikut ini adalah spesifikasi 

dari transistor BC 547 :  

 

Tabel 1 : Datasheet Transistor BC547 

1.5 Teori Kemagnetan 
Kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu 

gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama atau senama. 

Gaya magnet tersebut paling kuat di dekat ujung-ujung atau kutubkutub 

magnet tersebut. Semua magnet memiliki dua kutub magnet yang 

hfe = Ic / Ib 
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berlawanan, utara (U) dan selatan (S). Apabila sebuah magnet batang 

digantung maka magnet tersebut berputar secara bebas, kutub utara akan 

menunjuk ke utara. 

Kutub magnet selalu ditemukan berpasangan, kutub utara dan 

kutub selatan. Jika sebuah magnet dipotong menjadi dua buah, dihasilkan 

dua magnet yang lebih kecil masing-masing mempunyai satu kutub utara 

dan satu kutub selatan. Prosedur ini dapat diulang-ulang, namun selalu 

dihasilkan sebuah magnet lengkap yang terdiri dari dua kutub. 

 

Gambar 9 : Potongan Magnet 

1.5.1 Terjadinya Kemagnetan 

Sifat-sifat magnetik suatu bahan bergantung pada struktur atomnya. 

Para ilmuwan mengetahui bahwa atom memiliki sifat-sifat magnetik. 

Sifat-sifat magnetic tersebut disebabkan gerak elektron dalam atom-

atom tersebut. Oleh karena itu, tiap atom di dalam suatu bahan 

magnetik adalah seperti sebuah magnet kecil yang disebut magnet 

atom. Dalam keadaan normal, atom-atom tersebut menunjuk ke semua 
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arah secara acak sehingga kemagnetan mereka saling menghilangkan 

seperti ditunjukkan pada Gambar 10a. Agar sebuah benda secara 

keseluruhan bekerja sebagai magnet, sebagian besar atom-atom dalam 

benda tersebut harus menunjuk arah yang sama. Ketika atom-atom 

tersebut menunjuk pada arah yang sama, gaya magnetik tiap atom 

bergabung menjadi gaya magnetic yang lebih besar, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 10b. 

 

                       

        

                              

1.6 Relay Elektromagnetik 

Relay adalah suatu peralatan elektronik yang berfungsi untuk 

memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian elektronik yang satu 

dengan yang lainnya. Relay adalah saklar elektromagnetik yang akan 

bekerja apabila arus mengalirmelalui kumparan dan inti besi akan menjadi 

magnet sehingga menarikkontak-kontak relay. 

 

Gambar 10a : Atom Tersusun Gambar 10b : Kutub utara selatan 

menarik semua kutub-kutub utara magnet 
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Gambar 11 : Konfigurasi Relay 

Kontak-kontak dapat ditarik apabila garis magnet dapat 

mengalahkan gaya pegas yang melawannya. Untuk memperbesar kuat 

medan magnet dibentuk suatu sirkuit. 

1.6.1 Parameter Relay 

Parameter-parameter relay sebagai berikut : 

a. Resistansi kumparan 

Resistansi kumparan ditentukan oleh : 

1. Tebal kawat 

2. Jumlah lilitan 

b. Arus driver 

Besar kuat arus diberikan pabrik, relay perlawanannya kecil 

memerlukan arus yang besar, sedang relay yang perlawanannya 

besar memerlukan arus yang lebih kecil. 

c. Tegangan driver 

Tegangan driver adalah tegangan yang diperlukan untuk 

mengaktifkan relay, besarnya tegangan ini adalah : 
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      Normally Open              Normally Close               ChangeOver 

V = I .R 

Dimana : I = arus 

R = resistansi komponen 

d. Daya driver 

daya driver adalah perkalian arus dengan tegangan driver. 

Daya ini merupakan daya yang diperlukan untuk mengaktifkan 

relay. Dalam penggunaan relay perlu dipasang dioda pelintas 

tegangan balik. Konfigurasi pensaklaran relay sesuai dengan 

jumlah kutub dan banyaknya posisi saklar. Kontak-kontak dari 

relay umumnya memiliki tiga dasar pemakaian yaitu : 

1. Bila kumparan dialiri arus listrik maka kontaknya akan            

menutup dan disebut sebagai kontak Normally Open . 

2. Bila kumparan dialiri listrik maka kontaknya akan 

membuka dan disebut dengan kontak Normally Close . 

3. Tukar-sambung (Change Over/CO), relay jenis ini 

mempunyai kontak tengah yang normalnya tertutup tetapi 

melepaskan diri dari posisi ini dan  membuat kontak 

dengan yang lain bila relay dialiri listrik. 

 

 

Gambar 12:  Jenis Konstruksi Relay 
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1.7 Pengunci Pintu  (Door Strike Series Model: PGS-701) 

Pengunci Pintu (Door Strike Series Model: PGS-701) merukapan 

alat pengunci elektrik yang bersifat elektromagnetik karena alat ini terdiri 

dari lilitan, besi dan magnet yang tersusun secara struktural, sehingga 

ketika diberi tegangan input akan terjadi induksi yang dapat menghasilkan 

gaya gerak magnetik, dan tuas pada PGS-701 dapat mengunci secara 

otomatis seperti yang ditunjukan pada gambar 12.  

 

Gambar 13 : Door strike series PGS -701 

Spesifikasi 

Voltage current (DC) 

: 

DC 12V  ,120ma ± 10%, 15V 

Max 

Solenoid  : Continous Duty 

Status Sensors  Micro switch of maximum 
DC 12V 2A 

Case Material Stainless and Zinc-Aluminum 
Alloy 

Strength 250kgs and over 

Tabel 2 : Spesifikasi Door striker series PGS-701 
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Ketika diberi tegangan 12 volt DC maka lilitan akan 

menginduksikan magnet, karena magnet didalam alat tersebut dihadapkan 

dengan polaritas yang sama, sehingga terjadi gaya tolak magnet antara 

keduanya. Oleh karena lilitan tersebut menghasilkan induksi elektro 

magnetis, magnet akan memberikan tolakan kepada besi, sehingga besi 

tersebut bergerak dan memberikan celah untuk tuas kunci pada pintu 

sehingga pintu dapat dibuka. 

 

Gambar 14 : Kontruksi Pengunci Pintu (Door Strike Series Model: PGS-

701) 

 

1.7.1 Prinsip Kerja Pengunci Pintu (Door Strike Series Model: DS-101) 

Berikut kinerja dari alat pengunci (Door Strike Series Model: DS-

101) yang bekerja dalam 3 kondisi: 
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1. Pada kondisi pertama alat tidak diberi tegangan, dan tidak ada gaya 

gerak magnetik. Oleh karena itu tuas penyangga masih dalam 

keadaan diam sehingga alat dalam kondisi terkunci.  

 

Gambar 15 : Door striker ketika tidak di beri tegangan 12V 

2. Pada kondisi kedua, ketika alat diberi input tegangan 12 volt, 

akan terjadi gaya gerak magnetis yang menyebabkan tuas 

penyangga kunci tertarik oleh magnet, sehingga menyediakan 

ruang terhadap pengunci.  

 

Gambar 16 : Doorstrike ketika diberi tegangan 12V 
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Gambar 17 : Pengunci di dorong 

 

 

Gambar 18: A. Alat dalam keadaan mengunci pintu brankas barang 

                     B. Alat dalam keadaan tidak mengunci pintu brankas  
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3. Pada kondisi terakhir ketika alat dipasang pada pintu, dan tidak 

diberi tegangan maka pengunci tidak dapat didorong sehingga 

pintu masih dalam keadaan terkunci ,sedangkan ketika alat diberi 

tegangan, maka pengunci akan bisa didorong, sehingga pintu 

dapat dibuka .  

1.8 Light Emiting Diode (LED) 

LED adalah singkatan dari Light Emiting Dioda, merupakan 

komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan 

produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya sama dengan dioda, tetapi 

belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N 

juga melepaskan energi berupa energy panas dan energi cahaya. 

 

 

Gambar 19 : LED 
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LED dibuat agar lebih efisien mengeluarkan cahaya. Untuk 

mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai 

adalah galium, arsenic dan phosphorus. Jenis doping yang berbeda 

menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula 

1.8.1 Prinsip Kerja LED 

Jika diberi tegangan maju, LED akan mengeluarkan cahaya. Warna 

cahaya yang akan dihasilkan tergantung dengan jenis material dari 

pertemuan intensitas cahayanya yang berbanding dengan arus maju 

yang mengalir. Arus maju yang diserap berkisar antara 10 sampai 20 

mA untuk kecerahan nyala maksimum. LED juga dapat bekerja ketika 

kutub anoda dihubungkan pada tegangan listrik searah DC positif (+), 

dan kutub katode dihubungkan pada tegangan DC negative (-) . Dalam 

kondisi menghantar, tegangan maju pada LED merah adalah 1,6 sampai 

2,2 volt, LED kuning 2,4 volt, LED hijau 2,7 volt. Sedangkan tegangan 

terbaik maksimum yang dibolehkan pada LED merah adalah 3 volt, 

LED kuning 5 volt, LED hijau 5 volt. 

 

Gambar 20 : Konstruksi LED 



24 

 

 

 

Fungsi dari LED yaitu dimana konsumsi arus sangat kecil, awet 

dan kecil bentuknya (tidak makan tempat). Setelah itu terdapat 

keistimewaan tersendiri dari LED itu sendiri yaitu dapat memancarkan 

cahaya dingin, umur tidak dipendekan oleh peng on-off-an yang terus 

menerus, tidak memancarkan sinar merah infra (terkecuali yang 

memang sengaja dibuat seperti itu). 

B. METODE PERANCANGAN ALAT 

Sesuai dengan tujuan perencanaan ini adalah merancang sebuah alat 

pengendali lampu Neon Sign. Cara yang digunakan adalah dengan metode 

eksperimen laboratories. Langkah-langkah tersebut meliputi perancangan, 

pembuatan, pengujian alat dan analisis kerja alat. Penjelasanya adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen sekali tembak atau sering disebut one shot case study. Metode 

eksperimen ini mempunyai pola X, O dimana X adalah perlakuan dan O 

adalah tes akhir. Dibawah ini adalah bentuk metode eksperimen. (Arikunto, 

Suharsimi 2002: 77) 

X O 

Perencanaan dan pembuatan Tingkat keberhasilan 

Tabel 3 : Metode eksperimen 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

pengetesan. Observasi disini adalah melakukan pengamatan terhadap objek 

yang diuji, selanjutnya dari pengujian tersebut dilakukan pengetesan. 

Pengujian tersebut dimaksutkan untuk mengetahui kualitas alat yang 

direncanakan apakah sesuai yang direncanakan (target) atau tidak. Apabila 

sudah dapat seperti target atau dapat mendekati target maka alat tersebut 

dapat dikatakan bagus. Target disini didasarkan perencanaan alat yang 

dibuat. 

C. Pembuatan Alat 

1. Perencanaan Pembuatan Perangkat Lunak (Software) 

Sebelum membuat program dibutuhkan pemahaman urutan kerja dari 

alat yang akan dibuat, sehingga program yang dibuat bisa berurutan sesuai 

Block Diagram yang dibuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut ini:  

 

Gambar 21 : Diagram Blok Alat 
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� Penjelasan dari block diagram diatas adalah sebagai berikut :  
 

Pada saat catu daya di aktifkan , input ke mikrokontroller 

berupa sebuah keypad matrix 4x4 .Dan keluaran (output) 

mikrokontroller berupa led sebagai indicator , dan relay untuk 

mengaktifkan doorstrike. 

1.1 Flow Chart Program  

 

Gambar 22 : Flowchart 
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1.1.1 Sistem Kerja Flowchart 
1. Pada saat perangkat di hidupkan , perangkat akan otomatis 

melakukan scanning keypad, lalu menunggu adanya penekanan 

atau tidak dari keypad. 

2. Apabila password yang kita masukkan benar , maka buzzer akan 

aktif, lalu  door lock aktif, pintu dapat dibuka . Dan apabila 

password yang kita masukkan salah , maka buzzer akan berbunyi 

, dan doorlock  tidak aktif, lalu keypad kembali melakukan 

scanning. 

3. Apabila kita tekan special kode yang telah di tentukan , maka 

akan ada intruksi untuk mengganti password . 

4. Setelah ada instruksi penggantian password , maka disuruh untuk 

mengisikan password yang lama terlebih dahulu . kalau password 

yang lama sesuai dengan yang di tekan , maka akan tampil pilihan 

input new password. Tapi jika salah memasukkan password yang 

lama , maka buzzer akan bunyi , dan penggantian password yang 

baru telah gagal. 
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1.2 Membuat Daftar Input dan Output Mikrokontroler 

Alamat input dan output mikrokontroler ditunjukan oleh tabel 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Tabel 4 : Daftar Input dan Output Mikrokontroler 

1.3 Pembuatan Program dengan menggunakan Program AVR 

Menerjemahkan Flowchartke dalam mikrokontroler disesuaikam 

dengan daftar I/O yang telah dibuat. ListingProgram Otomatisasinya dapat 

dilihat pada lampiran halaman. 

1.4 Memasukan Program ke Mikrokontroler 

Memasukan program ke dalam mikrokontroler dilakukan 

menggunakan Personal Computer (PC) melalui program Avr Studio 4 

compiler. Sebelum memasukan program ke dalam mikrokontroler,pastikan 

mikrokontroler tersebut mendapatkan catu daya yang memadai. Karena jika 

Mikrokontroler tidak mendapatkan catu daya yang memadai maka program 

tidak bisa di isikan  ke mikrokontroler. 

Langkah-langkah memasukan program adalah sebagai berikut: 

No Alamat Output LCD 16X32 

1. Port B 0 – Port B 7 Keypad 

2. Port D0 – Port D7 Keypad 

3. Port C0 – port C1 Doorlock&keypad 
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1. Untuk membuat project baru berikut ini adalah langkah langkah nya :  

klik Atmel AVR tools  -> AVR Studio 4 akan muncul menu sebagai 

berikut  : 

 

 

2. Klik new project , langkah yang kedua adalah menentukan project apa 

yang akan kita buat. disini kita      misalkan membuat project dengan 

bahasa C maka Pilih AVR GCC > C Executable Project kemudian beri 

nama project dll. setelah selesai klik OK 
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maka berikutnya akan muncul wizard pemilihan chip yang akan 

digunakan. silakan pilih salah satu. 

Maka berikutnya akan ditampilkan lembar kerja dari AVR  Studio 

yang telah kita konfigurasi tadi. 
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3. Proses compile  program yang telah dituliskan dapat dilakukan dengan 

cara klik menu build- build codelock.c ( hasil program yang telah di 

buat) . 

 

Lalu pastikan bahawa tidak ada eror dalam perintah perintah yang 

telah di buat .  
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2.  Perancangan Elektronika 

2.1 Bagian Elektronik  

2.1.1  Rangkaian Catu Daya  

Rangkaian catu daya memberikan suplai tegangan pada alat 

pengendali. Rangkaian catu daya mendapatkan sumber tegangan dari 

PLN sebesar 220 VAC. Tegangan 220 VAC ini kemudian diturunkan 

menjadi 15 VAC melalui trafo penurun tegangan. Tegangan AC 15V 

disearahkan oleh dioda bridge menjadi tegangan DC. Keluaran dari 

dioda bridge ini kemudian masuk ke IC regulator yang fungsinya 

adalah untuk menstabilkan tegangan. IC regulator terdiri dari dua buah 

IC, yaitu LM7805 dan LM7812 yang menghasilkan tegangan DC 

sebesar +5V dan +12V. Oleh karena tegangan yang diperlukan pada 

tiap rangkaian tidak sama, rangkaian catu daya ini mempunyai dua 

buah keluaran tegangan DC, yaitu +5V dan +12V yang berfungsi 

untuk memberi pasokan tegangan pada tiap rangkaian. Kapasitor 

100nF berfungsi untuk membuang noise pada tegangan. 

Berikut gambar rangkaian, layout dan tata letak komponen dari 

Catu Daya : 
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Gambar 23 : Rangkaian Catu Daya  

2.1.2  Rangkaian System Minimum 

Rangkaian mikrokontroler ini merupakan pengendali utama bagi 

system yang telah dibuat. Pada dasarnya rangkaian mikrokontroler ini 

merupakan system minimum dari mikrokontroler At-mega 8.  

 

Gambar 24 : System minimum atmega 8 
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2.1.3 Rangkaian Relay sebagai Driver Doolock 

Rangkaian Relay ini berfungsi untuk menghubungkan tegangan 12 

Volt ke alat pengunci Door Strike 701. Alat ini dikendalikan langsung 

oleh mikrokontroler. Saat mikrokontroler memberi pulsa atau logika 

0, Door Strike 701 dalam keadaan tertutup, sedangkan bila logika 1 

diberikan oleh mikrokontroler maka relay akan mengalami gaya gerak 

magnet yang menggerakan switch yang ada didalam relay ke tegangan 

12 volt, sehingga alat pengunci pintu dapat bekerja dan pintu akan 

terbuka. Berikut gambar rangkaian, layout dan tata letak komponen 

dari Relay Sebagai driver alat Pengunci Pintu: 

 

Gambar 25 : Rangkaian Relay Driver Pengunci 

2.1.4 Rangkaian LED sebagai Indikator 

LED tersebut berfungsi untuk menandakan bahwa password yang 

dimasukan melalui keypad benar atau salah. LED terdiri dari dua 

P BC547 
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warna yaitu merah dan hijau. Jika password yang dimasukan benar 

maka LED warna hijau atau LED 1 akan menyala, tapi jika password 

salah maka LED warna merah atau LED 2 akan menyala. Berikut 

gambar rangkaian, layout dan tata letak komponen dari rangkaian 

LED : 

 

Gambar 26 : Rangkaian Led 

 2.1.5 Rangkaian Alat Keseluruhan  

 

Gambar 27 : Rangkaian Keseluruhan Alat 
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3. Perancangan Mekanik 

Pada bagian perancangan mekanik ini yaitu, desain pemasangan 

alat ke brankas, langkah-langkah pemasangan rangkaian elektronika 

kedalam box, serta pemasang box rangkaian elektronika tersebut terhadap 

brankas barang  

3.1 Tampilan Design Brankas  

 

Gambar 28 : Tampilan Depan Brankas 

Alat sistem pengamanan brankas dipasang pada dinding bagian 

depan pintu brankas, lihat gambar dapat kita lihat pada box1, yaitu 

merupakan tempat menginput password, pada box ini terdapat keypad, 

LCD, LED dan Buzzer. Sedangkan di dalam brankas terdapat tempat baterai 

emergensi. Apabila sumber listrik mati, baterai dapat digunakan yaitu 

dengan menekan switch yang ada pada box maka baterai akan terhubung. 
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3.2 Perancangan Box Set 

 

Gambar 29 : Perancangan Box Set 

Pada gambar kita lihat bahwa gambar 2 adalah box yang telah 

dilubangi sesuai dengan ukuran LCD ( gambar 3) agar LCD dapat 

dipasang pada bagian itu. Begitu juga dengan Keypad (gambar 4) 

langsung dipasangkam pada box dengan melekatkannya dengan lem 

bakar. Pada gambar satu kita lihat bahwa itu merupakan system 

elektronika dari system pengamanan pintu. Bagian ini dipasang pada 

dibagian belakang box, kemudian dikunci dengan sekrup. 

4. Prinsip Kerja Alat  

Alat pengunci pintu ini dapat dikendalikan yaitu dengan kode 

password melalui keypad matrik untuk membuka pintu. 

4.1 Prinsip kerja pengendalian melalui keypad matrik : 

a. Rangkaian diberi catu daya. 

b. Masukan 4 digit kode password. 
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c. Jika kode benar, buzzer akan menyala , dan LED 1 (hijau) akan 

menyala. Lalu pintu akan terbuka . 

d. Jika kode salah, Buzzer akan berbunyi 2 kali ,  LED 2 ( merah ) 

akan 

    menyala. Lalu akan kembali ke keadaan stanby . 

4.2 Cara mengganti password 

Pada saat mengganti password, semua password yang teregister di 

memori mikrokontroller akan terkunci, sehingga hanya password baru 

yang berlaku. 

a. Tekan angka 7805 pada keypad 

b. Masukkan password lama 

c. Masukkan 4 digit password baru. 

d. Setelah kode password lama diganti dengan kode password yang 

baru, semua password yang teregister di memori 

mikrokontroller akan terkunci, sehingga hanya password baru 

yang berlaku. 

 

D.  PENGUJIAN DAN ANALISIS 

1. Pengujian Catu Daya 

Pengujian rangkaian catu daya ini bertujuan untuk mengetahui 

tegangan yang dikeluarkan oleh rangkaian. Tabel di bawah ini adalah hasil 

pengukuran tegangan keluaran yang dihasilkan oleh rangkaian catu daya 
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yang di lakukan sampai 6x agar didapatkan hasil yang tepat. Pengujian di 

satu titik tegangan dengan selang waktu yang berbeda. 

Urutan Tegangan yang 

diharapkan (V) 

Tegangan 

yang dihasilkan (V) 

Selisih Tegangan 

( ∆ ) 

1 12 13,99 +1,99  V 

2 12 13,87 +1,87 V 

3 12 13,05 +1,05 V 

4 12 13,01 +1,01 V 

5 12 13,95 +1,95 V 

6 12 13,05 +1,05 V 

Tabel 5 : Hasil pengukuran catu daya 

Tidak sesuainya tegangan keluaran seperti yang diharapkan karena terdapat 

beberapa faktor, yaitu ; kualitas bahan dari tiap-tiap komponen yang digunakan 

kurang baik atau adanya perbedaan nilai toleransi pada komponen dengan nilai 

toleransi pada data teori. Jika tegangan keluaran power supply kurang dari 11V 

maka power supply tidak layak untuk di gunakan karena output dari power supply 

tersebut tidak bisa untuk mengaktifkan doorlock dan jika tegangan output power 

supply melebihi 15V maka dapat menyebabkan overload tegangan pada coil 

doorlock.  

2  Pengujian Kerja Alat 

2.1 Pengujian LCD (Lyquid Crystal Display) 

Pengujian LCD ini untuk mengetahui apakah LCD yang dipakai 

masih bagus atau sudah rusak. Pengujian pertama yang dilakukan adalah 

dengan memberi tegangan, dan hasilnya pun menyala. Kemudian 

pengujian selanjutnya adalah memberikan program ke Sistem Minimum 
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ATMega8 yang akan di tampilkan oleh LCD melalui port B sebagai 

contoh menampilkan tulisan.  

#include <avr/io.h> 
#include <inttypes.h> 
#include <util/delay.h> 
#include "lcd.h 
 
#define LCDBL_PORT  PORTB 
#define LCDBL_DDR DDRB 
LCDInit(LS_NONE); 
LCDWriteString("UNNES '09"); 
LCDGotoXY(0,1); 
LCDWriteString("****************"); 
Hasil pengujianya di tampilkan di gambar bawah ini : 

 

Gambar 30 : pengujian LCD 

2.2 Pengujian Doorlock 

Pengujian doorlock ini untuk mengetahui apakah doorlock yang 

digunakan bisa bekerja dengan normal atau tidak . Pengujian pertama 

yang dilakukan adalah dengan memberi tegangan pada doorlock sebesar 

12V  dan berikut ini adalah gambar doorlock ketika tidak diberi 

tegangan. 
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Gambar 31 : Doorlock dalam keadaan tertutup 

Gambar diatas adalah ketika doorlock dalam keadaan tertutup ( 

tidak di beri tegangan ) . Setelah di beri tegangan 12 V maka doorlock 

tersebut akan terbuka seperti gambar di bawah ini .  

 

Gambar 32 : Doorlock dalam keadaan terbuka 

2.3 Pengujian Keseluruhan Alat 

Pada tahap ini perlu dilakukan sebuah pengujian alat keseluruhan 

mulai dari catu daya sampai rangkaian control . Yang pertama kali 

dilakukan dalam tahap ini adalah bagaimana cara untuk mengaktifkan 
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alat. Pertama kali hidupkan terlebih dahulu power supply , lalu LCD akan 

menampilkan intruksi  seperti gambar berikut ini :  

 

Gambar 33 : Instruksi memasukkan password 

Pada gambar di atas , LCD memberikan instruki untuk 

memasukkan password . Password default nya adalah 1234 . Apabila 

angka tersebut di tekan  , maka LCD akan menampilkan karakter seperti 

di bawah ini :  

 

Gambar 34 : Tampilan perintah membuka pintu 

Dari gambar tersebut artinya bahwa system sudah mengijinkan 

untuk melakukan pembukaan pintu brankas . 

3. Analisis Titik Pengukuran 

3.1 Analisis keypad 

Rangkaian yang telah selesai dirancang sesuai dengan spesifikasi 

alat yang diinginkan, maka perlu diadakan serangkaian pengujian-
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pengujian terhadap rangkaian tersebut. Pengujian ini berguna untuk 

membuktikan bahwa hasil perencanaan yang dilakukan adalah benar. 

Pengujian atau pengukuran dilakukan pada rangkaian pengujian dengan 

memperhatikan TP (titik pengukuran).  

 

Gambar 35 : Titik Pengukuran Alat 

 

Dari gambar di atas di tetapkan parameter-parameter pengukuran 

untuk keypad 4x4.   

 

Kondisi 
Tegangan 

Parameter 
V

min 
V

max 
Logik
a 

Vol Tegangan 

rendah 

0V 0,5

V 

0 
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Voh Tegangan 

Tinggi 

0,6

V 

5V 1 

Tabel 6 : Parameter tegangan output Keypad 

Dari program yang telah di buat bahwa setiap ada penekanan pada 

keypad otomotis langsung terdeteksi sebagai penekanan dengan keluaran 

active “HIGH voltage” . Berikut ini data-data yang di dapat dari TP1-TP8 

pada bagian port keypad.  

Titik Pengukuran active (V) Stanby (V) Logika 

1 0,62 0,11 1 

2 0,61 0,12 1 

3 0,62 0,11 1 

4 0,63 0,13 1 

5 0,64 0,13 1 

6 0,65 0,12 1 

7 0,61 0,11 1 

8. 0,61 0,11 1 

Tabel 7 : Data hasil titik pengukuran Keypad. 
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3.2 Pengukuran Relay Sebagai driver Pengunci Pintu 

 

Gambar 36 : Titik Pengukuran Pada relay Sebagai Driver 

PENGUKURAN UNTUK PASSWORD BENAR  

Titik pengukuran Tegangan Relay Kondisi 

TP9&10=Vin 4,4 V ON TERBUKA 

TP11&TP13= Vc 4,2V ON TERBUKA 

TP12&TP14=Vout 12,18V ON TERBUKA 

Tabel 8 : Pengukuran Untuk Password Benar 

PENGUKURAN UNTUK PASSWORD SALAH  

Titik pengukuran Tegangan Relay Kondisi 

TP9&10=Vin 0V OFF TERTUTUP 

TP11&TP13= Vc 4,2V OFF TERTUTUP 

TP12&TP14=Vout 0V OFF TERTUTUP 

Tabel 9 : Pengukuran Untuk Password Salah 

 

P

TP1

TP 

TP B
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3.2.1 Analisis  

Pada saat input password benar atau teregister di dalam 

mikrokontroller maka input tegangan pada rangkaian adalah 0,2 Volt 

dan berlogika 0. Sedangkan nilai pengukuran tegangan kolektor pada 

transistor BC547 adalah 4,2 volt. Sebelum basis transistor mendapat 

input tegangan, nilai tegangan kolektor adalah 0 volt oleh karena 

tegangan 4.4 volt masuk ke basis transistor, terjadi saturasi yang 

menyebabkan transistor dalam keadaan tertutup yang menyebabkan 

arus basis masuk ke kolektor sehingga mengaktifkan relay pada kondisi 

ini arus kolektor adalah 0.2 mA. Pada saat inilah transistor disebut 

sebagai switch open. Ketika tegangan masuk ke input relay, antara 

magnet coil dan electromagnet yang ada didalam relay mengalami 

induksi, sehingga electromagnet menarik steel plate untuk mengubah 

arah jalur tegangan catu daya, yaitu dari tegangan 5 volt ke 12 volt. Alat 

pengunci (door strike 701-A) membutuhkan tegangan 12 volt, pada saat 

steel plate pada relay terhubung dengan tegangan 12,18 volt, alat 

pengunci akan aktif dan dalam kondisi terbuka. Pada Saat Input 

password salah, mikrokontroller tidak dapat membaca kode yang tidak 

teregister, sehingga tidak memeberikan input ke basis transistor 

sedangkan pada Vc terhubung dengan tegangan 5 volt akan tetapi tidak 

terhubung dengan Vb sehingga tidak terjadi hubungan antara Vb dan 

Vc sehingga relay tidak aktif. 
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3.2.2 Perhitungan Rangkaian Relay Sebagai Driver Pengunci Pintu  

 Didalam driver relay terdapat transistor sebagai saklar untuk 

mengaktifkan relay. Tegangan supply yang digunakan input transistor 

adalah 5V DC yang difungsikan untuk mensaklar sebuah relay 5V DC 

20 mA. Transistor diplih bervariasi dengan variasi hfe dari 100 – 500 

yaitu BC547. Tentukan nilai Rb (tahanan basis). 

 

Gambar 37 :  Rangkaian Relay Sebagai Driver Pengunci Pintu 

Karena transistor mempunyai hfe antara 100 - 500 maka di pilih 

terlebih dahulu  hfe minimum nya ( 100 ). Arus kolektor adalah 20mA, 

maka Arus Basis yang dibutuhkan adalah: 

hfe = Ic / Ib 

ib = Ic / hfe(min) = 20/100= 0.2mA 

Nilai Vin adalah 5V DC, nilai Vbe adalah 0,7V DC (konstanta) 

berarti 

tegangan yang melewati Rb adalah: 

Vin - Vbe = 4,3 V DC. 

0
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Sehinggan Nilai Rb dapat di hitung: 

Rb = 4.3 / 0.2 = 21K 

3.3 Pembahasan hasil akhir secara teori dengan praktikum.  

Setelah terselesaikannya seluruh alat maka di dapatkan beberapa 

perbedaan antara hasil analisis teori dengan hasil analisis alat  sebenar nya. 

Perbedaan tersebut meliputi antara lain :  

1. Perhitungan output power supply  

2. Perbedaan tegangan pada masing-masing tombol keypad.  

Dari dua poin di atas perbedaan hasil pengukuran secara teori 

dangan praktikum berbeda , namun perbedaan tersebut masih bisa di 

toleransi di karenakan bahwa perbedaan tersebut tidak lah terlalu jauh . 

Dan perbedaan hasil pengukuran tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor 

di antara nya :  

1. Pemilihan bahan komponen yang di gunakan pada pembuatan alat 

tidak terlalu baik .  

2. Perbedaan toleransi hambatan pada resistor yang menyebabkan 

perbedaan output tegangan pada power supply yang di harapkan 

dengan tegangan power supply yang sebenar nya.   

Selebihnya sistem keseluruhan dari alat yang telah terselesaikan 

dapat bekerja sesuai dengan yang di harapkan.  

3.4 Rekomendasi Alat 

Adapun beberapa rekomendasi yang di dapatkan guna untuk 

menunjang keberhasilan alat agar sesuai dengan yang di harapkan yaitu :  
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1. Input tegangan yang masuk pada mikrokontroller tidak lebih dari 6,5V 

karena tegangan maksimum dari mikrokontroller atmega-8 adalah 6,5V . 

apabila melebihi tegangan tersebut , maka kerja mikrokontroller akan 

menjadi kacau ( rusak )  

2. Pemilihan tegangan dan arus trafo minimal 12V 250mA , di karenakan 

bahwa tegangan dan arus yang di butuhkan doorlock untuk dapat bekerja 

adalah 12V 250mA. Apabila tegangan kurang dari 12V dan arus kurang 

dari 250mA maka pada saat doorlock aktif , mikrokontroller akan 

terganggu kinerja nya dan berakibat perangkat mikrokontroller akan 

mengalami hard reset di karenakan mikrokontroller mengaami drop 

tegangan dan arus . 

3. Jika tegangan keluaran powersupply melebihi 15V  maka coil pada 

doorlock tersebut akan terbakar karena mengalami overload tegangan . 
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BAB III 

PENUTUP 

BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan :  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Tugas Akhir “ Sistem 

Proteksi Brankas Berpassword Menggunakan  Magnetic Door Lock 

sebagai Penggerak Door Strike Berbasis Mikrokontroler”  adalah sebagai 

berikut :  

1. Pada rancang bangun magnetic door lock menggunakan kode pengaman 

berbasis ATmega8, alat dapat melakukan instruksi sesuai prosedur yang 

diharapkan dengan benar. Program dibuat dalam alur sistematis dengan 

sebuah pernyataan-pernyataan menggunakan software AVR STUDIO 5 

yang nantinya progam diupload ke dalam chip mikrokontroller melalui 

port USB dengan menggunakan Programmer USB ISP. Pemrogaman 

yang terdapat dalam chip mikrokontroller dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman bahasa C. Untuk menjalankan sebuah instruksi dan sistem 

kerja yang dikendalikan oleh mikrokontroller ATmega8 ini, maka 

digunakan progam yang dapat berjalan setelah berhasil meng-compile 

dan meng-upload nya kedalam mikrokontroller dengan benar. 
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2. Cara penggantian password yang lama dengan password yang baru 

dilakukan dengan cara manual, yaitu melalui proses penekanan angka 

“7805” pada keypad, setelah itu akan ada instruksi input password lama, 

jika password lama yang diinputkan benar maka proses selanjutnya 

adalah melakukan input password yang baru .  

3. Driver Relay akan bekerja ketika transistor mengalami saturasi sehingga  

menyebabkan tegangan basis dari transistor masuk ke tegangan kolektor 

dan masuk pada input relay, pada kondisi ini relay mengalami induksi 

elektromagnetis yang dapat menghubungkan steel plate didalam relay 

pada tegangan 12 volt sehingga door strike 701 mendapat input 12 Volt 

dan terbuka. 

4. Door Strike PGS-701 A merupakan alat pengunci  elektromagnetis   yang 

konfigurasinya terdiri dari lilitan, magnet ,tuas penahan kunci dan 

pengunci. Alat ini akan bekerja pada tegangan 12 V. ketika tidak diberi 

tegangan, maka tidak akan terjadi induksi elektromagnetis, sehingga alat 

masih dalam keadaan terkunci, sedangkan ketika alat diberi tegangan    

12 V, maka akan terjadi induksi elektromagnetis antara lilitan dan 

magnet, yang menyebabkan tuas penahan kunci ditarik oleh gaya gerak 

magnet, sehingga pengunci dapat didorong dan pintu terbuka. 

2. Saran :  

Dari pelaksanaan Tugas Akhir yang berjudul “ Sistem Proteksi Brankas 

Berpassword Menggunakan  Magnetic Door Lock sebagai Penggerak 

4
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Door Strike Berbasis Mikrokontroler” yang telah saya lakukan, maka saya 

menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perhatikan tegangan input yang masuk ke mikrokontroller ATmega8 

yang  bekerja pada tegangan 5 volt. Lakukan pengukuran pada output 

catudaya yang dihubungkan pada VCC mikrokontroller ATmega8, 

apakah benar benar 5 V dan sesuai dengan data logika mikrokontroller 

tersebut dimana tegangan -0.5 sampai 0.2 logika 0 dan 0.3 sampai 5 

logika 1, apabila tegangan yang masuk ke VCC lebih dari 5 V maka 

mikrokontroler akan mengalami kegagalan atau rusak. 

2. Untuk meningkatkan system pengamanan, disarankan password lebih 

dari 4 digit, serta di tambahkan fitur pengamanan yang lain seperti 

fingerprint, face detector, dll. 

3. Penambahan fitur reset password yang berguna untuk mereset password 

seperti keadaan semula jika mengalami lost password (terlupa).  
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