
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Loker  merupakan  tempat penyimpanan barang dimana biasa dipakai pada 

tempat-tempat wisata, perpustakaan, tempat olahraga  ataupun tempat umum 

lainnya. Fungsi loker sebagai tempat penyimpanan seharusnya memiliki tingkat 

keamanan tinggi karena yang disimpan di dalamnya adalah barang-barang 

berharga, Keamanan sebuah loker sangat bergantung pada kunci pintunya Selama 

ini loker digunakan dengan menggunakan pengaman kunci konvensional yang 

terbuat dari logam Penggunaan kunci seperti ini selain terlihat kuno dalam 

penggunaannya juga sudah tidak efektif untuk menjamin keamanan barang di 

dalam loker. 

 Salah satu faktanya adalah sering terjadinya pencurian dan kehilangan 

barang pada tempat penyewaan atau peminjaman loker, Para pencuri dengan 

mudahnya membuka pengunci loker menggunakan seutas kawat atau dengan 

kunci tiruan lainnya (Rena, 2016), Selain itu kunci konvensional mudah 

digandakan, rusak bahkan ada kemungkinan hilang atau lupa mengunci pintu 

loker Banyak penyedia jasa penyewaan loker mengganti kunci loker mereka 

dengan kunci padlock kombinasi sebagai solusi agar loker-loker di tempat mereka 

lebih aman Penggunaan padlock kombinasi ternyata belum tentu membuat barang 

yang disimpan di loker terhindar dari pencurian Kelemahannya adalah orang  lain  

selain  pemilik  dapat  mencoba memutar-mutar kode pada padlock hingga 

akhirnya mendapatkan kode yang sesuai Selain itu mudahnya merusak padlock 
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dengan alat bantu yang mudah ditemukan di sekitar kita seperti tang, kunci T dan 

palu.  Berawal dari permasalahan  di atas maka dibuat suatu alat yang 

memberikan tingkat keamanan menggunakan sistem yang lebih baik (Fidelis, 

2014). Sehingga pada tugas akhir ini di rancang sebuah alat yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Pengunci Loker Otomatis dengan Kendali Akses 

Menggunakan RFID Berbasis Mikrokontroler Atmega328 dan Sim 800L”. 

Kunci pengaman pada pintu loker ini dirancang dengan menggunakan sistem 

menggunakan kartu RFID  Prosesnya Ketika RFID reader mendeteksi kartu RFID 

yang sudah di inputkan maka loker akan terbuka dan otomatis akan menerima via 

sms bahwa loker terbuka, jika tidak maka akan kembali ke proses baca kartu 

RFID dan jika akses ditolak otomatis akan menerima sms dengan isi pesan 

memberitahukan bahwa akses ditolak dan ada seseorang yang ingin mencoba 

untuk membuka loker,  untuk menutup pintu loker kembali user hanya 

menempelkan kembali kartu RFID Ke RFID Reader maka pintu loker kembali 

terkunci. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan penulis bahas   

adalah: 

1. Bagaimana membuat Loker yang dapat dikontrol dengan sebuah kartu id yang 

bersifat unik ?  

2. Bagaimana membuat loker yang mampu memberikan informasi berupa sms 

ketika ada yang ingin membuka loker?  
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Tidak ada kunci alternatif  

2. Hanya membahas keamanan loker dengan RFID dan sim 800L 

3. Hanya mampu menerima informasi yang dikirim oleh alat ke nomor tujuan.  

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini antara lain :  

1. Dapat merancang  suatu alat/sistem yang bisa membuka dan menutup 

kotak penyimpanan barang/loker secara otomatis dengan menggunakan 

Arduino Uno sebagai fungsi pemrosesan utama dari data yang 

diberikan/di inputkan modul RFID dan Sim 800L 

2. Menciptakan alat inovasi dalam mengatasi permasalahan  

Meminimalisir yang ada  sehingga dapat membantu dalam menyimpan 

barang yang lebih aman  

3. Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada            

Universitas Teknokrat Indonesia  

1.5 Manfaat  

Manfaat dari pembuatan tugas akhir penguncian Loker otomatis 

menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) ini adalah agar efisien dan 

memanimalisir keamanan barang  yang ada pada kotak penyimpanan barang 

tersebut. 
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1.6 Metodologi Penelitian  

Kelancaran dalam penyususnan laporan akhir ini diperlukan alat & bahan 

yang berhubungan dengan komunikasi pada Loker dengan menggunakan RFID 

beberapa metode yang digunakan dalam memperoleh data-data tersebut, yaitu: 

BAB I   Pendahuluan 

Pokok  bahasan  meliputi  latar  belakang  permasalahan, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 

penelitian. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan teori-teori penunjang/dasar yang diperoleh dari 

referensi-referensi yang dipublikasikan secara resmi dan berisi 

pengujian-pengujian yang telah dilakukan oleh orang lain yang 

nantinya digunakan sebagai referensi dan penunjang proses 

pembuatan tugas akhir ini.. 

BAB III  Perancangan Dan Pembuatan 

Pada bab ini berisi perencanaan secara detil bagian-bagian sistem 

mulai dari proses perancangan, simulasi sampai dengan 

implementasi lengkap dengan penjelasannya, blok diagaram, flow 

chart sub sistem, dan proses pekerjaan dari tugas akhir sistem 

keamanan kotak penyimpanan barang menggunakan RFID berbasis 

mikrokontroller. 

BAB IV Pengujian Dan Analisa 

Bab ini membahas tentang hasil pengujian sistem keamanan kotak  
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penyimpanan barang menggunakan RFID berbasis mikrokontroller  

dan menganalisanya.  

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang 

dilakukan di dalam proses penelitian. Kesimpulan harus 

memiliki korelasi dengan rumusan masalah. 

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut.Saran berisi hal-hal 

yang diperlukan dalam rangka pengembangan topic tugas akhir 

selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai 

dengan kesimpulan yang didapatkan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 


