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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan dalam dunia teknologi, menyebabkan peningkatkan 

kebutuhan alat untuk manusia. Tentunya dalam kegiatan manusia sudah banyak 

teknologi canggih untuk menunjang kebutuhan individu masing-masing dan 

mempermudah pekerjaan sehari-hari. 

Teknologi yang canggih saat ini memberikan manfaat yang positif bagi 

kehidupan orang banyak. Meningkatnya sarana dan prasarana yang di butuhkan 

masyarakat yang menyebabkan terciptanya teknologi yang canggih. Kemajuan 

teknologi tersebut memasuki segala bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam 

kehidupan manusia ketika memasuki area perumahan. 

Kebanyakan pemilik perumahan saat ini masih belum menerapkan sistem 

palang pintu otomatis dimana saat masuk lingkungan perumahan tidak adanya 

pengaman pintu serta sistem pengenal. Sehingga petugas keamanan perumahan 

sibuk dengan bertanya dan membuka palang secara manual. Tapi dengan adanya 

perkembangan teknologi maka pintu tersebut dapat digerakkan  secara otomatis. 

Serta kurangnya tingkat keamanan dan mahalnya biaya pengamanan ekstra 

menjadi seringnya terjadi pencurian.  

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diusulkan sebuah sistem 

pengontrolan dan simulasi palang pintu pada palang pintu otomatis, dimana 

diharapkan dapat membantu dalam efisiensi waktu juga meminimalisir terjadinya 

tindak kriminalitas. Pada penulisan Tugas Akhir ini sistem  palang pintu otomatis 
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ini memanfaatkan penggunaan teknologi Radio Frequency Identification (RFID). 

RFID (Radio Frequency Identification) atau Identifikasi Frekuensi Radio adalah 

sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID 

atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau 

kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam 

sebuah produk, hewan atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi 

menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang disimpan 

secara elektronik sehingga dimanfaatkan sebagai kunci elektronik yang dapat 

diaktifkan dan dinonaktifkan oleh pihak keamanan dan cukup efektif dalam 

membuka palang pintu secara otomatis. Sistem ini juga dapat memperlihatkan 

nama penghuni perumahan yang masuk agar pihak keamanan dapat mengetahui 

siapa yang akan masuk kedalam perumahan tersebut dan juga pengontrolan 

palang pintu otomatis dapat di lakukan pada HMI. 

Penggunaan sistem kendali berbasis PLC (Programmable Logic Controller) 

yang mampu menghasilkan sistem dengan kinerja yang sangat baik, selain itu 

sistem ini juga handal dan fleksibel karena apabila terjadi perubahan maupun 

perkembangan, sistem kontrol dapat diubah dengan mudah melalui pemrograman 

yang menyesuaikan kebutuhan.  

Pengontrolan sistem kendali ini dituntut untuk mampu dioperasikan secara 

real time, cepat dan mudah dilakukan oleh manusia sehingga dipergunakan 

Human Machine Interface untuk tampilan yang menjadi penghubung antara 

manusia dengan mesin/peralatan serta memberikan informasi secara real time. 
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Dengan ini perlu diadakannya Tugas Akhir dengan judul 

“PERANCANGAN PENGONTROLAN DAN MONITORING SIMULASI 

PALANG PINTU OTOMATIS MENGGUNAKAN RADIO FREQUENCY 

IDENTIFICATION (RFID) DAN SENSOR ULTRASONIK BERBASIS 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) SCHNEIDER 

TM221CE16R DAN VIJEO DESIGNER” 

Alat ini adalah suatu alat yang dirancang untuk menghemat tenaga dan 

waktu untuk membuka palang pintu dan menutup palang pintu secara manual 

yang berukuran besar serta keamanan perumahan adalah dengan menggunakan 

palang pintu otomatis memakai RFID sebagai kunci elektronik dan sistem 

keamanannya. Simulasi palang pintu otomatis menggunakan RFID dengan sistem 

kendali berbasis Programmable Logic Control (PLC). 

1.2. Rumusan Masalah 

Kebanyakan pemilik perumahan saat ini masih belum menerapkan sistem 

palang pintu otomatis dimana saat masuk lingkungan perumahan tidak adanya 

pengaman pintu serta sistem pengenal. Sehingga petugas keamanan perumahan 

sibuk dengan bertanya dan membuka palang secara manual. Tapi dengan adanya 

perkembangan teknologi maka pintu tersebut dapat digerakkan  secara otomatis. 

Serta kurangnya tingkat keamanan dan mahalnya biaya pengamanan ekstra 

menjadi seringnya terjadi pencurian.  

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diusulkan sebuah sistem 

pengontrolan dan monitoring simulasi palang pintu pada palang pintu otomatis, 
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dimana diharapkan dapat membantu dalam efisiensi waktu dan juga memudahkan 

pihak keamanan dalam melihat penghuni yang masuk. 

1.3. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat merakit sebuah alat pengontrolan dan monitoring simulasi Palang 

Pintu Otomatis Menggunakan (RFID) yang memiliki sistem kerja maksimal. 

2. Memudahkan pihak keamanan dalam melihat nama penghuni yang masuk 

sehingga pihak keamanan tidak sibuk bertanya kepada setiap penghuni yang 

masuk. 

3. Mengetahui secara lengkap tentang mekanisme sistem keamanan  

menggunakan RFID untuk meminimalisir segala bentuk pencurian dengan tidak 

sembarang orang bisa mengakses keluar masuk perumahan. 

1.4. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir pembuatan simulasi palang pintu otomatis adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat mempelajari prinsip kerja serta pengaplikasian tentang Programmable 

Logic Controller (PLC) dan Human Machine Interface (HMI) untuk 

kebutuhan pekerjaan rumah maupun industri. 

b. Membuat sebuah alat yang memudahkan membuat perancangan alat dengan 

program. 

c. Memunuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan dan 

memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Teknik Elektro 
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Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro 

Semarang. 

2. Bagi Masyarakat  

Diharapkan dapat bermanfaat untuk pengaman pada palang pintu otomatis di 

perumahan serta dapat dengan mudah akses masuk perumahan untuk 

masyarakat yang menetap di perumahan tersebut serta dapat mempermudah 

pihak keamanan dalam melihat atau memonitor penghuni yang memasuki 

perumahan. 

1.5. Batasan Masalah 

   Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai 

berikut :  

1. Alat prototype Tugas Akhir ini disimulasikan untuk keperluan keamanan 

palang pintu pada perumahan serta dapat memudahkan akses masuk 

perumahan untuk masyarakat yang menetap di perumahan tersebut. 

2. Controlling dengan Programmable Logic Controller (PLC). 

3. Arduino Uno digunakan mikrokontroler pembacaan data RFID. 

4. RFID yang digunakan sebagai akses utama untuk keamanan pada palang 

dan juga mekanika buka tutup palang pintu mobil otomatis adalah RFID 

RC522 karena murah dan ukurannya kecil. 

5. Monitoring nama penghuni yang masuk menggunakan Vijeo Designer. 

6. Tidak membahas secara mendetail kerja Programmable Logic Controller 

(PLC)  secara keseluruhan.  
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1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Demi terwujudnya penyusunan yang baik, maka diperlukan adanya 

sistematika penulisan. Sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dibahas terkait hal-hal yang menjadi 

melatarbelakangi pembuatan Tugas Akhir, perumusan masalah, 

tujuan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, pembatasan masalah, 

dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka serta dasar teori 

dari masing-masing bagian yang menjadi landasan dari pembuatan 

alat pada Tugas Akhir. 

BAB III  PERANCANGAN PENGONTROLAN DAN SIMULASI 

PALANG PINTU OTOMATIS MENGGUNAKAN RADIO 

FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) DAN SENSOR 

ULTRASONIK BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC 

CONTROLLER (PLC) SCHNEIDER TM221CE16R DAN 

VIJEO DESIGNER 

Pada bab ini akan dibahas mengenai blok diagram, cara kerja tiap 

blok diagram, serta cara kerja sistem baik dari setiap bagian 

maupun keseluruhan. 
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BAB IV  PEMBUATAN BENDA KERJA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai proses perancangan dan 

pembuatan alat dari tahap awal hingga menjadi satu kesatuan alat 

simulasi. 

BAB V PENGUKURAN DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang pengukuran dan pengujian 

rangkaian dengan disertai hasil dan analisa data dari setiap 

pengujian.  

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan alat 

simulasi serta laporan Tugas Akhir yang telah dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


