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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi semakin berkembang dan perkembangan teknologi dapat 

dirasakan oleh semua kalangan, dimana teknologi merupakan hasil dari peradaban 

manusia yang semakin maju, yang dirasakan sangat membantu dan 

mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu juga dalam 

bidang elektronika yang menuntut otomatisasi dalam segala hal yang dapat 

meringankan pekerjaan manusia dan menjadikan segalanya mudah digunakan dan 

mendatangkan keuntungan.  

Sistem keamanan merupakan salah satu keuntungan yang dapat dirasakan 

manusia dari teknologi ini. Pada sebuah Bank sudah diterapkan sistem keamanan 

brankas penyimpan uang didalam sebuah ruangan khusus. Hanya pihak-pihak 

tertentu yang dapat masuk kedalam ruangan tersebut. Begitu pula brankas 

penyimpan uang tersebut hanya dapat di akses dengan kode-kode rahasia. Tidak 

hanya pihak Bank atau perusahaan saja yang dapat menerapkan sistem keamanan 

ini tentunya, masyarakat umum pun bisa merasakan dampak positif dari teknologi 

ini. Sehingga tidak perlu takut untuk meyimpan uang dan benda berharga dalam 

jumlah besar di rumah. 

Untuk itulah sesuai dengan latar belakang diatas penulis mencoba 

menjabarkan mengenai sistem kendali otomatis yang berjudul “Sistem Keamanan 

Brankas Menggunakan Keypad dan Short Message (SMS) Berbasis Arduino”. 

Sehingga diharapkan dapat memberikan keamanan tersendiri bagi pengguna.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan pada latar belakang diatas maka penulis 

menetapkan rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana sistem dapat mengirim dan menerima pesan singkat dalam 

membuka kunci brankas, mengubah password dan saat mendeteksi 

adanya tindak pencurian. 

2. Bagaimana kode rahasia brankas dapat diganti secara berkala dan 

langsung pada sistem tersebut. 

3. Bagaimana sistem dapat memberi peringatan dini apabila terjadi tindak 

pencurian brankas. 

 
1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membahas sampai : 

1. Hanya menjelaskan rangkaian sistem keamanan secara umum. 

2. Tidak membahas secara detail prinsip kerja komunikasi pada SIM900 

shield. 

3. Tidak membahas secara detail prinsip kerja pada short message service 

(SMS). 

4. Untuk mengetahui atau mengecek saldo pulsa dilakukan manual. 

5. Pengaplikasian alat ini hanya dapat digunakan untuk brankas yang 

membutuhkan sebuah keamanan, dapat digunakan untuk kunci pintu 

gudang dan rumah bukan untuk pintu umum. 

6. Untuk menutup brankas kembali dapat dilakukan hanya dengan 

mendorong pintu atau penutup brankas. 
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7. Kompas untuk mendeteksi pencuri akan bekerja apabila brankas bergeser 

pada tempat semestinya. 

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun tujuan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses 

perkuliahan secara langsung, sehingga dapat lebih memahami dan 

mengembangkannya. 

2. Memberikan penjelasan tentang rancang alat kendali yaitu sistem 

keamanan brankas menggunakan keypad dan SIM900 shield. 

3. Mempermudah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam 

menjaga uang atau benda berharga di rumah sendiri. 

 
1.5. Manfaat Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun manfaat dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Salah satu solusi untuk mempermudah pekerjaan manusia khususnya 

dalam sistem keamanan. 

2. Salah satu alat yang digunakan sebagai sistem pengaman brankas. 

3. Memperoleh ilmu pengetahuan yang nyata tentang dunia elektronika 

dan dapat mengaplikasikannya. 

 
1.6. Metode Penelitian 

1. Studi Pustaka 

Pada metode ini penulis melakukan mengumpulan data baik dari 

buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 
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2. Metode Ekperimen 

Pada bagian eksperimen ini penulis merancang alat dan diuji coba 

secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui dan mengecek 

masing-masing sistem kerja dari rangkaian yang digunakan. Jika terjadi 

kesalahan, dianalisa dan diperbaiki. 

3. Metode Wawancara 

Pada bagian wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan 

salah satu warga yang memiliki terutama sesuai dengan bidang 

pekerjaannya, contohnya pegawai negeri, swasta dan buruh. 

 
1.7. Sistematika Penulisan 

Laporan akhir studi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir 

studi, metode penelitian, dan  sistematika penulisan. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dalam 

perancangan alat, serta mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen 

dasar elektronika dan fungsinya pada rangkaian. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, 

langkah-langkah pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian alat 

serta analisa hasil dari alat yang dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan kesimpulan dari latar belakang masalah yang ditemui selama 

praktek berlangsung, dan saran mengenai penelitian lebih lanjut untuk membahas 

permasalahan yang ada agar dapat mengembangkan sistem kearah yang lebih 

baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BIODATA 

 

 




