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Pada perkembangan dunia elektronika yang semakin pesat,
kebutuhan akan sistem pengendalian jarak jauh semakin
meningkat. Pengembangan sistem otomasi merupakan salah
satu usaha untuk efesiensi dan efektifitas dalam
pemanfaatan teknologi, hal ini dapat diterapkan pada pintu
unit apartemen. Sebuah sistem keamanan pada pintu, proses
buka atau kunci pintu biasanya dilakukan secara manual
dengan menggunakan sebuah anak kunci. Pada penyewaan
apartemen online, pemilik harus memberikan kunci terlebih
dahulu kepada penyewa saat melakukan check-in dan
mengambil kembali kunci ketika penyewa hendak checkout. Pemilik apartemen yang memiliki kesibukan atau
sedang berada jauh dari apartemen yang disewakan
memliki kendala untuk bertemu langsung dengan penyewa.
Oleh sebab itu untuk mempermudah proses penyewaan
apartemen online, dibutuhkan smart door lock berbasis QR
Code menggunakan arduino uno. Penyewa apartemen dapat
melakukan self check-in dan check-out menggunakan
aplikasi android yang memanfaatkan kode OTP (One Time
Password) sehingga dapat membuka QR Code Scanner dan
scan QR Code untuk membuka pintu apartemen. Pemilik
apartemen dapat mengatur database penyewa untuk
memberikan akses membuka pintu dengan mudah pada
aplikasi android, karena dapat menambahkan, mengubah
dan menghapus data penyewa dari jarak jauh. Berdasarkan
penelitian ini diperoleh kesimpulan dari hasil kuesioner 48
responden, 75% menyetujui bahwa smart door lock
berbasis QR Code efisien untuk diimplementasikan.
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PENGANTAR
Otomasi
adalah
teknologi
yang
memanfaatkan aplikasi mekanik, elektronik
dan sistem komputer untuk mengoperasikan
dan
mengendalikan
operasi
[1].

Pengembangan sistem otomasi merupakan
salah satu usaha untuk efisiensi dan
efektifitas dalam pemanfaatan teknologi, hal
ini dapat diterapkan pada pintu unit
apartemen. Pada penyewaan apartemen
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online, pemilik memberikan kunci terlebih
dahulu kepada penyewa saat melakukan
check-in dan mengambil kembali kunci
tersebut ketika penyewa hendak check-out.
Permasalahan yang ada adalah ketika
pemilik yang ingin menyewakan unit
apartemen memiliki kesibukan atau berada
jauh dari apartemen yang ingin di sewakan
sehingga tidak dapat mengatur waktu sesuai
dengan yang telah dijanjikan kepada
penyewa ketika ingin memberikan kunci
kepada penyewa saat melakukan check-in
maupun check-out. Hal tersebut membuat
penyewa membuang waktu mereka untuk
menunggu pemilik memberikan kunci unit
apartemen,
sehingga
mengakibatkan
kurangnya efisiensi waktu. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut saat ini banyak
pemilik apartemen mengganti pintu yang
menggunakan anak kunci dengan pintu yang
menggunakan kode pin sehingga pemilik
dapat memberitahukan kepada penyewa kode
pin pintu untuk memudahkan penyewa
melakukan check-in tanpa menunggu pemilik
memberikan anak kunci. Tetapi penggunaan
kode pin pada pintu tidak menjamin
keamanan unit apartemen karena penyewa
dapat secara bebas keluar-masuk ke dalam
unit apartemen meskipun jangka waktu
menginap telah berakhir. Oleh sebab itu
pemilik harus tetap datang untuk mengganti
kode pin pintu setelah jangka waktu
penyewa telah berakhir. Kemajuan teknologi
pada saat ini maka sistem kunci pintu
otomatis
dapat
dibuat
dengan
menggabungkan komponen elektronik yaitu
mikrokontroler menggunakan Arduino Uno
dengan aplikasi Android. Arduino Uno
adalah salah satu produk berlabel arduino
yang sebenarnya adalah suatu papan
elektronik yang mengandung mikrokontroler
ATMega328 (sebuah keping yang secara
fungsional
bertindak
seperti
sebuah
komputer)[2].
Aplikasi
yang
dapat
diterapkan pada smartphone berfasilitas
Bluetooth sebagai perangkat pengakses kunci
secara nirkabel dan QR Code Scanner
menggunakan kamera pada smartphone
sebagai akses untuk buka kunci pintu yang
diaplikasikan oleh mikrokontroler. Serta
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pemanfaatan pengiriman OTP (One Time
Password) melalui email penyewa untuk
dapat mengakses QR Code Scanner pada
aplikasi.
I. METODE
Smart Door Lock
Smart door lock adalah sebuah kunci pintu
yang pengoperasianya dapat dilakukan
dengan cara yang tidak biasa. Dalam hal ini
pengoperasian dapat dilakukan dengan
menggunakan sidik jari, password, ketukan,
komunikasi Bluetooth bahkan dengan
menggunakan jaringan internet[3]. Fungsi
utama dari Smart Door Lock adalah untuk
membatasi orang yang dapat mengakses
pintu sehingga hanya orang tertentu yang
mendapat izin yang dapat mengakses pintu.
QR Code (Quick Response Code)
Quick Response Code sering di sebut QR
Code atau Kode QR adalah semacam simbol
dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso
Wave yang merupakan anak perusahaan dari
Toyota sebuah perusahaan Jepang pada
tahun 1994[4]. Tujuan dari QR Code ini
adalah untuk menyampaikan informasi
secara cepat dan juga mendapat tanggapan
secara cepat[5].
One Time Password (OTP)
One Time Password (OTP) merupakan
metode otentikasi yang menggunakan
password yang selalu berubah setelah setiap
kali login, atau berubah setiap interval waktu
tertentu[6]. OTP tidak rentan terhadap
serangan replay. Ini berarti jika penyusup
potensial berhasil merekam OTP yang sudah
digunakan untuk masuk kelayanan atau
untuk melakukan transaksi, penyusup tidak
akan dapat menyalahgunakannya karena
OTP yang diberikan tidak dapat digunakan
lagi.
Arduino Uno
Arduino Uno merupakan sebuah papan
mikrokontroler berbasis ATMega328 yang
memiliki 14 digital input/output dengan
enam diantaranya dapat digunakan sebagai
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output PWM (Pulse Width Modulation)[7].
Arduino uno dapat dimanfaatkaan untuk
mewujudkan rangkaian elektronik dari yang
sederhana hingga yang kompleks. Arduino
menyatakan perangkat keras dan perangkat
lunak yang ditujukan untuk mempelajari
ataupun
mewujudkan
proyek-proyek
elektronika melibatkan pemrograman. Dalam
hal ini, papan Arduino menyatakan
perangkat keras dan Arduino IDE (Integreted
Development Environment) menyatakan
perangkat lunak yang digunakan untuk
memprogram perangkat keras.

-

b.

c.
II. HASIL
Analisa Kebutuhan Pengguna
Dari survey yang dilakukan kepada orang
yang paham tentang sistem ini dan orang
yang paham tentang pembuatan robotik,
penulis mendapat beberapa pernyataan,
berikut adalah ringkasan dari hasil survey
yang dilakukan :
Tabel 1. Analisa Kebutuhan Pengguna
d.
Rangkaian Simulasi Alat

Pin VCC dihubungkan ke pin 5V
Arduino
- Pin TX dihubungkan ke pin 0
Arduino
- Pin RX dihubungkan ke pin 1
Arduino
- Pin GND dihubungkan ke pin GND
Arduino
Solenoid Door Lock
- Kabel Merah (+) dihubungkan ke
pin COM Relay
- Kabel Hitam (-) dihubungkan ke
GND Arduino
Relay
- Pin VCC dihubungkan ke pin 5V
Arduino
- Pin GND dihubungkan ke pin GND
Arduino
- Pin IN dihubungkan ke pin 7
Arduino
- Pin ON dihubungkan ke GND
Arduino
- Pin COM dihubungkan ke GND
Arduino
Push Button
- Pin GND dihubungkan ke GND
Arduino
- Pin I/O dihubungkan ke pin 8

Flowchart

Gambar 1. Rangkaian Simulasi Alat
Keterangan :
a. Bluetooth HC-05

Gambar 2. Flowchart
Interface Aplikasi Android
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Pengujian aplikasi android ini adalah
pengujian untuk memastikan interface
program untuk user (penyewa apartemen)
dan admin (pemilik apartemen) sesuai
dengan yang di harapkan.

Gambar 5. Halaman Welcome (User)
Gambar 3. Halaman Login (User & Admin)

Gambar 4. Halaman Admin (Admin)
Gambar 6. Send OTP (User)

12

TESA LONIKA, SUSANTO HARIYANTO/ JURNAL ALGOR - VOL. 1. NO. 1 (2019)

III. PENGUJIAN
Pengujian Modul Arduino
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah aplikasi program Arduino IDE
(Integrated Development Environment) yang
akan diupload ke Arduino sudah tidak ada
kesalahan atau muncul error. Pengujian ini
dilakukan dengan cara Verify pada lembar
Sketch, bila program pada lembar sketch
berjalan dengan baik setelah kita Verify.

(Universal Serial Bus). Bila proses upload
pada program sketch berjalan dengan baik.
Smart Door Lock bekerja sebagai alat untuk
mengunci dan membuka pintu dengan
menggunakan QR Code. Door Lock akan
berfungsi ketika pengguna mengscan QR
Code dengan QR Code Scanner pada
aplikasi. Bluetooth sebagai alat komunikasi
antara arduino dengan android.
Pengujian Black Box
Black box testing yaitu menguji perangkat
lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa
menguji desain dan kode program. Pengujian
dimaksudkan untuk mengetahui apakah
fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari
perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi
yang dibutuhkan[8]. Pengujian Black Box ini
dilakukan untuk menguji keberhasilan
jalannya rangkaian alat pada perancangan ini
seperti tabel berikut ini:
Tabel 2. Pengujian Black Box
No Pengujian

Gambar 7. Proses Verify Berhasil

Gambar 8. Proses Uploading Berhasil
Setelah proses verify selesai dan berjalan
dengan baik maka selanjutnya adalah
melakukan upload sketch ke dalam board
arduino dengan cara menghubungkan board
Arduino ke komputer dengan kabel USB
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IV. SIMPULAN
Simpulan yang diperoleh setelah melihat
bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Smart Door Lock berbasis QR Code
menggunakan arduino uno merupakan alat
pengaman pintu yang diaplikasikan pada
pintu yang dapat memudahkan proses
penyewaan apartemen online.
2. Penyewa apartemen dapat melakukan self
check-in melalui aplikasi android
3. Dengan adanya pengiriman OTP (One
Time Password) melalui email penyewa
pada aplikasi android membuat sistem
lebih aman, karena hanya pemilik kode
OTP yang memiliki akses.
4. Smart Door Lock berbasis QR Code
memudahkan pemilik apartemen untuk
mengatur database penyewa melalui
aplikasi android.
5. Smart Door Lock dapat meminimalisirkan
kehilangan kunci pada saat proses
penyewaan.
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