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ABSTRAK 

 
 Jaman semakin maju pada bidang elektronika yang sekarang sudah canggih dimana penggunan alat elektronika 

sudah menggunakan internet. Melihat permasalahan yang ada, penulis bermaksut membuat proyek tugas akhir 

dengan judul “Rancang Bangun Alat Pengaman Pintu Kamar Hotel Berbasis Password Terpusat”. Sebuah alat 

yang bekerja dengan menggunakan chip mikrokontroler sebagai kontrol utama. Kemudian terdapat modul Ethernet 

untuk menghubungkan ke internet. Dimana modul Ethernet digunakan untuk menghubungkan arduino ke internet. 

Membran keypad akan di kontrol oleh arduino dan digunakan untuk membuka dan menutup solenoid door lock.  

Sistem kontrol pada alat ini dikendalikan oleh mikrokontroller arduino uno untuk memproses membrane keypad 

untuk memasukkan password dan akan mengirimkan ke arduino uno untuk mengoperasikan solenoid door lock. 

Hasil dari penelitian ini adalah alat pengaman pintu kamar hotel berbasis password terpusat. Sistem kerja alat ini 

dikendalian dengan arduino dilengkapi dengan xampp control panel, modul ethernet, membrane keypad, relai, dan 

catu daya. Penerapan terpusat ini di bagian resepsionis untuk bisa masuk ke kamar harus melakukan registrasi. 

Resepsionis akan memberikan password atau bisa request password sesuai keinginan. 

 
Kata kunci : Modul Ethernet, Pintu Kamar, Mikrokontroller 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pintu merupakan bagian dari bangunan untuk keluar 

masuk penghuni secara normal. Pintu juga 

mempunyai pengaman sendiri agar selain penghuni 

tidak bisa masuk. Berikut beberapa kasus yang terjadi 

pembobolan pintu kamar hotel. Kasus pertama 

pencurian uang dengan modus penggandaan kunci 

kamar hotel oleh pihak staf karyawan hotel pada 

kamar nomer 604 dan 603 lantai 6 Hotel Nagoya 

Plasa Batam terjadi pada tanggal 5 Maret 2008 antara 

pukul 19.00-20.30 WIB. Adapun kunci yang 

digunakan untuk membuka pintu kamar hotel bintang 

4 tersebut masih mengunakan kunci manual bukan 

kunci kartu sehingga mudah digandakan.(detikNews). 

Kasus kedua di Nusa Tenggara Barat seorang pria 

berinisial RK (32th) yang membobol salah satu kamar 

hotel ternama di wilayah setempat. Modusnya hingga 

berhasil membuka pintu kamar hotel, dia 

menggunakan “cardlock” palsu. (Kapolsek 

Cakranegara Kompol Haris Dinzah) di Mataram, 

Jumat 3 Februari 2017.( m.harian88.com). 

Semakin berkembangnya zaman, kemajuan teknologi 

semakin ber-kembang pesat pula. Berkembangnya 

kemajuan teknologi sekarang semakin memberikan 

kemudahan bagi kita untuk melakukan sesuatu 

aktifitas tertentu. Salah satu kemajuan teknologi yang 

berkembang sangat pesat pada zaman sekarang ini 

adalah pada bidang elektronika dan salah satu nya 

berupa rancang bangun sistem pengaman. Sebagai 

contoh pengaman pintu menggunakan kartu atau 

Radio frequency identification (RFID). Pengaman 

seperti ini sudah banyak dipakai di hotel-hotel 

berbintang, akan tetapi saya melihat kelemahan dalam 

pemakaiannya. Kelemahannya terletak pada sebuah 

kartunya yang di pakai untuk membuka. Pada saat 

pemakai berpergian terjadi kelupaan dan kehilangan 

kartu RFID itu, sangat tidak nyaman bukan kalau mau 

masuk kamar tapi kartunya hilang atau lupa 

menaruhnya. Ada juga pengaman pintu kamar hotel 

menggunakan password/keypad, akan tetapi 

keamanannya belum ter-enkripsi dengan 

admin/resepsionis. Ter-enkripsi disini maksudnya 

awalnya untuk membuka pintu kamar dengan meng-

unlock-an dari admin/resepsionis setelah itu 

konsumen atau penghuni hotel bisa masuk kamar. 

mailto:email.mahasiswa@gmail.com
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Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas penulis 

mengambil judul “Pengaman pintu kamar hotel 

berbasis password terpusat”. 

2. LANDASAN TEORI 

 
2.1. Personal Home Page (PHP) 

Menurut Arief  (2011c:43) PHP adalah  Bahasa 

server-side–scripting yang menyatu dengan 

HyperText Markup Language (HTML) untuk 

membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side-scripting maka sintaks dan 

perintah-perintah PHP akan diesksekusi diserver 

kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser 

dengan format HyperText Markup Language 

(HTML). Dengan demikian kode program yang 

ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user 

sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP 

dirancang untuk membuat halaman web yang 

dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk 

suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, 

seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. 

 

2.2. MySQL 

Menurut Sulhan (2007:118) “MySQL merupakan 

perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 

database yang sering digunakan di lingkungan linux. 

MySQL merupakan software open source yang 

berarti free untuk digunakan. Selain di lingkungan 

linux, MySQL juga tersedia di lingkungan windows”. 

 

2.3. Ethernet module 

Ethernet module adalah modul  yang digunakan untuk 

mengkoneksikan Arduino dengan internet 

menggunakan kabel (Wired). Arduino Ethernet 

module dibuat berdasarkan pada Wiznet W5100 

ethernet chip. Wiznet W5100 menyediakan Internet 

Protocol (IP) untuk Transmission Control Protocol 

(TCP) dan User Datagram Protocol (UDP), yang 

mendukung hingga 4 socket secara simultan. Untuk 

menggunakanya dibutuhkan library Ethernet dan 

Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dan Ethernet 

Shield ini menggunakan kabel RJ-45 untuk 

mengkoneksikanya ke Internet, dengan integrated line 

transformer dan juga Power over Ethernet. 

 

 
Gambar 1. Ethernet Module 

 
Ethernet module bekerja dengan cara memberikan 

layanan IP pada arduino dan Personal Computer (PC) 

agar dapat terhubung ke internet. Cara menggunakan 

cukup mudah yaitu  hanya dengan menghubungkan 

Arduino Ethernet module dengan board Arduino lalu 

akan disambungkan ke jaringan internet. Cukup 

memasukkan  module ini ke board Arduino, lalu 

menghubungkannya ke jaringan ineternet dengan 

kabel RJ-45, maka Arduino akan terkoneksi langsung 

ke internet. Dan untuk menggunakanya, tentu saja 

kita harus menyetting IP pada module dan PC internet 

agar dapat terhubung satu sama lain. Selain itu 

module ini juga terdapat sebuah onboard micro-SD 

slot, yang dapat digunakan untuk menyimpan file dan 

data. Module Ethernet bisa digunakan dengan board 

Arduino Uno dan Mega. Dan dapat bekerja dengan 

baik pada kedua Arduino tersebut. Untuk 

menggunakan akses microSD card reader onboard ini 

dapat dengan menggunakan library SD card. Saat 

menggunakan library ini, SS ditempatkan pada Pin 4. 

Module Ethernet juga terdapat pula reset controller, 

untuk memastikan bahwa module W5100 Ethernet 

dapat reset on power-up.  

 
2.4. Membran Keypad 

Keypad memiliki banyak tombol. Keypad memiliki 

banyak fungsi. Fungsi umumnya yaitu mengirim data 

ke prosesor. Keypad biasanya tersedia pada 

handphone, kalkulator, telepon rumah dan masih 

banyak lagi. Pada handphone, biasanya keypad akan 

memasukkan data yang berupa angka, sedangkan jika 

berulang kali akan mengirimkan data yang berupa 

huruf. Jika keypad pada kalkulator keypadnya terdiri 

dari angka 0 sampai 9 dan operator seperti kali, 

tambah, kurang, akar pangkat dua, pangkat 2, dan 

sebagainya. 

 



6 

 

 
Gambar 2. Keypad Arduino 

 
Konstruksi matrix keypad 4×4 diatas cukup 

sederhana, yaitu terdiri dari 4 baris dan 4 kolom 

dengan keypad berupas saklar push buton yang 

diletakan disetiap persilangan kolom dan barisnya. 

Rangkaian matrix keypad diatas terdiri dari 16 saklar 

push buton dengan konfigurasi 4 baris dan 4 kolom. 8 

line yang terdiri dari 4 baris dan 4 kolom tersebut 

dihubungkan dengan port mikrokontroler 8 bit. Sisi 

baris dari matrix keypad ditandai dengan nama Row1, 

Row2, Row3 dan Row4 kemudian sisi kolom ditandai 

dengan nama Col1, Col2, Col3 dan Col4. Sisi input 

atau output dari matrix keypad 4×4 ini tidak 

mengikat, dapat dikonfigurasikan kolom sebagi input 

dan baris sebagai output atau sebaliknya tergantung 

programernya. Berikut gambar kontruksi matrix 

keypad 4x4. 

 

 
Gambar 2. Konstruksi Matrix Keypad 4×4 

 
2.5. Selenoid door lock 

Solenoid door lock atau solenoid kunci pintu adalah 

alat elektronik yang dibuat khusus untuk pengunci 

pintu. Alat ini sering digunakan pada Kunci Pintu 

Otomatis. Solenoid ini akan bergerak/bekerja apabila 

diberi tegangan. Tegangan  Solenoid Kunci Pintu ini 

rata-rata yang dijual dipasaran adalah 12 volt tapi ada 

juga yang 6volt dan 24volt. Apabila anda akan 

merangkai Kunci Pintu Elektronik tentunya anda 

akan membutuhkan alat ini sebagai penguncinya. 

Pada kondisi normal solenoid dalam posisi tuas 

memanjang / terkunci. Jika diberi tegangan tuas akan 

memendek/terbuka. 

 

 
Gambar 3. Selenoid door lock 

 

2.6. Arduino Sistem 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian 

elektronik open source yang di dalamnya terdapat 

komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler 

dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. 

Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau integrated 

circuit (IC) yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Tujuan menanamkan program pada 

mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik 

dapat membaca input, memproses input tersebut dan 

kemudian menghasilkan output sesuai yang 

diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai 

„otak‟ yang mengendalikan input, proses dan output 

sebuah rangkaian elektronik. 

 

 
Gambar 4. Modul Arduino uno 

 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari 

physical computing yang bersifat open source. 

Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata “platform” 

di sini adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Arduino 

tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi 

ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa 

pemrograman dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah 

software yang sangat berperan untuk menulis 

program, meng-compile menjadi kode biner dan 

meng-upload ke dalam memory microcontroller. Ada 

banyak projek dan alat-alat dikembangkan oleh 

akademisi dan profesional dengan menggunakan 

Arduino, selain itu juga ada banyak modul-modul 

pendukung (sensor, tampilan, penggerak dan 

sebagainya) yang dibuat oleh pihak lain untuk bisa 
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disambungkan dengan Arduino. Arduino berevolusi 

menjadi sebuah platform karena ia menjadi pilihan 

dan acuan bagi banyak praktisi. 

 

2.7. Relay 

Relay adalah Relay adalah Saklar (Switch) yang 

dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen 

Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan 

Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch). 

Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk 

meng-gerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus 

listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan 

listrik yang bertegangan lebih tinggi. Relay yang 

paling sederhana ialah relay elektromekanis yang 

memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan 

energi listrik. Secara sederhana relay elektromekanis 

ini didefinisikan sebagai berikut. 

Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk 

menutup atau membuka kontak saklar. 

Saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya 

atau energi listrik. 

 

 
Gambar 5. Relay 

 
Kontaktor akan tertutup (menyala) atau terbuka 

(mati) karena efek induksi magnet yang dihasilkan 

kumparan (induktor) ketika dialiri arus listrik. 

Berbeda dengan saklar, pergerakan kontaktor (on atau 

off) dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Studi literatur 

Studi literatur dimaksudkan untuk mempelajari 

berbagai sumber referensi atau jurnal maupun 

internet, sehingga bisa menjadi refensi untuk 

mendukung pembuatan alat. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pembuatan 

 

 
 

Gambar 7. Diagram alir pembuatan 

 

a. Pemrograman arduino dan xampp 

Tahap ini membuat program menggunakan aplikasi 

arduino IDE untuk mengkontrol mikrokontroller 

atmega 328, membrane keypad dan solenoid door 

lock. Xampp nya untuk mengkonfigurasi arduino 

dengan Ethernet agar tersambung ke localhost atau 

halaman utama browser yang sudah dibuat. 

b. Merangkai komponen elektronika 

Tahap merangkai komponen; mikrokontroller, 

keypad, relay, solenoid, door lock dan Ethernet 

modul. 

c. Uji program pada komponen 

Tahap ini menguji program yang sudah dibuat di 

aplikasi arduino IDE di upload ke mikrokontroller 

atmega 328. 

 

Mulai 

Selesai 

Pemograman Arduino dan xampp 

Merangkai Komponen 

Elektronika 

Uji Program Pada 

Komponen 



8 

 

 

Gambar 8. Diagram blok sistem 

 
3.3. Analisa Dan Perancangan 

 
3.3.1. Analisa Kebutuhan 

Dalam pembuatan sistem ini, peneliti memerlukan 

beberapa hal yang bisa digunakan untuk menunjang 

pembangunan sistem agar sistem tersebut berjalan 

sesuai dengan keinginan, beberapa analisis kebutuhan 

terhadap sistem yang akan dirancang adalah sebagai 

berikut: 

Modul mikrokontroler Arduino UNO sebagai pusat 

sistem kendali adaptif beban listrik. 

a. Modul ethernet untuk mengkoneksikan Arduino 

dengan internet menggunakan kabel (Wired) 

b. Membran keypad sebagai alat untuk memasukkan 

password 

c. Solenoid door lock sebagai pengunci pintu 

 
3.3.2. Analisa Kebutuhan Fungsional  

Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional yang 

digunakan untuk membuat sistem perangkat 

elektronik kendali adaptif lain, yaitu: 

a. Arduino UNO digunakan untuk sistem mengendali-

kan perangkat elektronik. 

b. Modul Ethernet digunakan sebagai penghubung 

antara web dengan arduino. 

c, Xampp digunakan untuk menjalankan browser agar 

terhubung dengan modul Ethernet. 

 
3.3.3. Diagram Blok Sistem 

Untuk menjelaskan perancangan sistem yang 

dilakukan dalam me-wujudkan penelitian alat 

pengaman pintu kamar berbasis password terpusat, 

terlebih dahulu secara umum digambarkan oleh blok 

diagram sistem kerja. Mikrokontroller yang 

digunakan adalah arduino Uno. Adapun rancangan 

blok digram  alat pengaman pintu kamar berbasis 

password terpusaat yang akan dibuat adalah sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 9. Diagram Blok Perancangan 

 

Arduino uno yang di tunjukan pada Gambar 9 yang 

akan memproses data dari modul ethernet. Keypad 

sebagai inputan untuk memasukkan kode. Adapun 

relay sebagai pembuka/penutup solenoid door lock 

dengan memanfaatkan energi listrik. 

 
3.3.4. Perancangan Hardware 

Sistem perancangan hardware bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara umum kepada user 

tentang sistem perangkat keras yang diciptakan. 

Sistem utama yang digunakan untuk merancang alat 

ini adalah Arduino UNO digunakan sebagai otak 

pemrograman sistem 

 
Gambar 10. Rangkaian Sistem pengaman pintu kamar hotel 

berbasis password terpusat 

 

3.3.5. Perancangan Catu Daya 

Rangkaian catu daya merupakan rangkaian sumber 

energi listrik pada semua perangkat keras yang 

digunakan. Secara umum rangkaian catu daya 

berfungsi mengubah tegangan AC, menyearahkan 

tegangan AC menjadi tegangan searah DC, 

menstabilkan tegangan DC.  

 

 
Gambar 11. Rangkaian catu daya 
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Dalam implementasi sistem pengaman pintu hotel 

basis password terpusat pada penelitian ini digunakan 

sumber arus AC PLN 220 volt  yang  disearahkan 

menjadi tegangan DC 12 volt. Untuk mensuplai arus 

ke relay menuju solenoid door lock. Trafo yang 

digunakan untuk DC Power supply adalah 

Transformer jenis Step-down yang berfungsi untuk 

menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan 

komponen Elektronika yang terdapat pada rangkaian 

adaptor (DC Power Supply). Menggunakan 4 dioda 

dengan ukuran 1 A untuk membuat gelombang 

penuh. Kapasitor digunakan untuk penyaring atau 

meratakan sinyal yang keluar dari rectifier. Untuk 

kapasitornya menggunakan 25v 2200µF. 

 

3.3.6. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

(Software) 

Kebutuhan perangkat lunak (software) merupakan 

program yang diperlukan untuk melakukan proses 

intruksi atau menjalankan perangkat keras. Perangkat 

lunak yang dibutuhkan untuk membuat sistem agar 

sistem berjalan sesuai kebutuhan yang di inginkan 

sebagai berikut: 

a. Arduino UNO digunakan untuk memprogram 

mekanisme kerja alat sistem kendali adaptif secara 

benar dan baik. 

b. Xampp digunakan untuk menghubungkan modul 

ethernet dengan arduino UNO ke web browser. 

c. Notepad++ digunakan untuk membuat data-data 

yang ada di dalam halaman utama admin/resepsionis. 

 

3.3.7. Cara Kerja Sistem 

Jadi dari web resepsionis dan  arduino berkomunikasi 

digunakan pin SPI (Serial Peripheral Interface) 

sedangkan untuk sinkron dengan menggunakan 

modul ethernet melalui pin SCK (Serial Clock). Pada 

saat client menekan tombol keypad dengan password 

yang benar akan masuk ke pin A0-A5 pada arduino 

uno untuk diiniaslisasi. Arduino memproses password 

tersebut dan melalui pin 5 untuk meng-on-kan relay.  

 

3.3.8. Perancangan Perangkat Lunak 

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino 

menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah 

disediakan di website resmi Arduino. Bahasa yang 

digunakan dalam perancangan perangkat lunak adalah 

bahasa C atau C+ dengan beberapa library tambahan 

untuk perancangan alat sistem pengaman pintu kamar 

hotel berbasis password terpusat. 

 
Gambar 12. Flowchart sistem pengaman pintu kamar hotel 

berbasis password terpusat 

 
Setelah instalasi keypad dan instalasi Ethernet modul 

maka langsung setting IP program sama dengan 

laptop/computer. Setelah itu lakukan cek penekan 

tombol atau masukkan password keypad nya, jika 

salah maka password tidak akan tersimpan dan 

kembali ke cek penekan tombol. Jika password benar 

maka akan menyimpan password lalu mengecek 

server apakah password benar atau salah. Jika salah 

akan kembali ke cek penekan tombol. Jika benar 

maka pengunci pintu akan membuka selama jeda 

waktu 5 detik lalu kembali seperti semula. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Tampilan Halaman Home 

Halaman Home merupakan halaman utama dari 

Sistem Pengaman Pintu Kamar Hotel Berbasis 

Terpusat. Halaman ini berfungsi sebagai tempat untuk 
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menampilkan informasi-informasi tentang Web ini. 

Adapun Tampilan Home sebagai berikut: 

 

 
Gambar 13 Tampilan Halaman Utama 

 
4.2. Pengujian Sistem Keseluruhan 

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan untuk 

mengetahui dan menguji apakah sistem dapat berjalan 

seluruhnya dengan baik. Buka aplikasi xampp lalu 

pada baris Apache dan MySQL di action tekan start. 

 

 
Gambar 14 Tampilan Home XAMPP 

 

Setelah itu masuk ke cmd ketikan ipconfig lihat 

seperti gambar 15 dan terlihat IPv4 Address, di copy 

kan ke program arduino uno yang terlihat pada 

gambar 16  setelah itu upload ke arduino uno nya dan 

hasilnya bias dilihat di gambar 14  

 

 
Gambar 15 command prompt dengan memasukkan 

ipconfig 

 

 
Gambar 16 Program arduino 

 

 
Gambar 17 Hasil Upload Data Pada Arduino Uno 

 

Setelah itu coba tes dengan menekan tombol keypad 

dengan kode yang sudah di setting 1111 lalu tekan # 

nanti arduino akan mengeksekusi perintah yang 

diberikan pada keypad dan akan membuka kunci atau 

mengaktifkan relay dan membuka solenoid door lock. 

Untuk kode yang dimasukan 4 digit angka. 
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Gambar 18 Hasil dari serial monitor arduino 

 

 
Gambar 19 Lampu indikator relay 

 

Penjelasan dari gambar 19 yaitu lampu indicator relay 

menyala hijau tanda arus menuju ke solenoid door 

lock untuk membuka bisa dilihat pada gambar 20 

 
Gambar 20 seleoid door lock keadaan membuka 

 

Setelah berselang waktu sekitar 5 detik akan kembali 

seperti semula bisa dilihat pada gambar 20 

 

 
Gambar 21 Selenoid door lock keadaan menutup 

 
5. PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Jadi yang dibutuhkan utama untuk membangun 

sistem pengaman pintu hotel berbasis password 

terpusat yaitu modul Ethernet, arduino UNO, keypad 

arduino, relay, dan aplikasi xampp untuk 

menghubungkan ke web browser. Maksud dari 

terpusat adalah terkontrol di bagian resepsionis. 

Untuk pintu lebih dari satu gunakan modul HUB 

untuk menghubungkan ke laptop/komputer. HUB 

adalah sebuah piranti jaringan komputer yang 

berfungsi untuk menghubungkan piranti-piranti agar 

bersikap sebagai satu petak jaringan. 

 

5.2. Saran 

Untuk melakukan penelitian selanjutnya agar 

ditambahkan pengamanan dari dalam kamar, dan 

tambahkan LCD buat membaca pintu telah terbuka 

atau tertutup. Tambahkan program dimana user/client 

bisa mengganti password sendiri. 
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