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Abstrak 

Pada penelitian kali ini peneliti membuat sebuah alat elektronika terkait sistem keamanan yang memanfaatkan 
sidik jari serta remot control untuk membuka pintu brankas. Karena pada jaman sekarang ini banyak tindak 
pencurian yang sangat merugikan masyarakat maka peneliti membuat sebuah alat kemanan brankas. 
Pembuatan sistem keamanan ini dilakukan dengan memanfaatkan sensor sidik jari dan remot control rf  
sebagai akses membuka pintu brankas agar tidak bisa di bobol oleh pencuri.   

Sistem pada alat keamanan ini di atur oleh sebuah microkontroller yaitu arduino uno. Alat ini menggunakan 
remot control rf yang di gunakan untuk menggerakkan sebuah motor servo untuk akses membuka pintu 
ruangan tempat sensor fingerprint berada. Serta sensor fingerprint untuk mendapatkan masukan data sidik 
jari pengguna brankas, Kemudian data masukan sidik jari dari sensor fingerprint di atur oleh arduino uno 
untuk menggerakkan kunci solenoid agar pintu utama brankas dapat terbuka.  

Hasil dari sitem keamanan ini adalah terciptanya sebuah brankas yang di lengkapi dengan remot kotrol rf 
serta sensor sidik jari untuk akses membuka pintu brankas, Sistem ini di buat agar para pencuri tidak dapat 
membuka pintu brankas sehingga barang-barang yang berada dalam brankas tetap aman dari tindak 
pencurian.  

Kata Kunci : arduino uno, fingerprint, remot kontrol rf, servo, sistem keamanan brankas, solenoid. 

 Abstract 

In the present study the researchers made an electronic device related security systems that utilize the 
fingerprint as well as the remote control to open the safe door. Because in today's world a lot of theft is very 
detrimental to the public, the researchers created a security device safe. Making the security system is done by 
utilizing the fingerprint sensor and remote control rf as access opens the door safe so as not to be in collapse 
by thieves. 

Systems on the security appliance is managed by a microkontroller ie arduino uno. This tool uses rf remote 
control that is used to drive a servo motor to open the access door located the room where the fingerprint 
sensor. As well as a fingerprint sensor to obtain user data input fingerprint safes, fingerprint data is input from 
fingerprint sensors are set by arduino uno to drive a solenoid lock safes that can open the main door. 

Results of system security is the creation of a safe that is equipped with remote controls of rf and a fingerprint 
sensor for access opens the door safe, a system is made so that thieves can not open the door safe so that the 
goods are in safe stay safe from acts the. 

Keywords: Arduino uno, fingerprint, remote control, security systems safe, servo, solenoid. 
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1. PENDAHULUAN 

Jaman modern ini tingkat kriminalitas banyak terjadi, khususnya tingkat kriminalitas pencuriaan yang semakin meningkat, 
oleh karena itu sistem keamanan sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan saat ini. Faktor materi dan 
privasi merupakan aspek penting yang harus di jaga. Dengan perkembangan teknologi elektronika saat ini, Turut membantu 
dan mengembangkan sistem keamanan yang handal, salah satunya adalah dengan menciptakan suatu sistem keamanan pada 
brankas yang dapat bekerja secara sistematis sesuai dengan program yang di jalankan. Sehingga sistem kemanan dapat di 
jalankan dengan lebih mudah dan aman, karena brankas merupakan suatu alat yang sudah umum dipergunakan untuk 
menyimpan suatu barang atau aset-aset dan surat-surat yang berharga. 

Brankas merupakan tempat penyimpanan yang dianggap praktis dan sering di gunakan, Tapi sistem kemanan 
brankas saat ini masih memiliki resiko yang tinggi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat berkembang 
memungkinkan mudahnya brankas untuk dibobol tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dengan adanya hal tersebut maka 
diperlukan suatu pengamanan yang canggih sesuai dengan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan menggunakan 
remote control dan sensor sidikjari (fingerprint) berbasis mikrokontroler sebagai akses membuka pintu brankas. 
Mikrokontroler disini menggunkan arduino uno r3.  

Suatu keamanan sangat di butuhkan di jaman modern ini dan microkontroler arduino merupakan suatu 
microkontroler yang sangat handal dalam pembuatan sistem keamanan brankas, Sistem keamanan brankas ini juga di 
lengkapi dengan suatu remot rf dan sensor fingerprint sebagai  pengaman brankas dari tindak pencurian, remot di sini sangat 
efisien untuk kemanan karena dapat di akses nirkabel atau tanpa kabel. Prashantkumar (2013) mengembangkan sistem 
keamanan motor dengan menggunakan sebuah remot untuk keyless, Menggerakkan sebuah motor servo sebagai pengunci 
sistem (menanggani kunci, kunci bahan bakar dan kunci roda belakang) hal ini juga berkaitan dengan sistem kemanan 
brankas yang menggunakan sistem remot kontrol rf untuk menggerakkan motor servo sebagai akses membuka pintu 
penutup sensor pada brankas.  

Sistem kemanan ini menggunakan keamanan ganda yaitu remot kontrol rf dan pendeteksi sidik jari sebagai 
pengaman pintu brankas. IGAP Raka Agung (2012) menggunakan sebuah  remote modul rf sebagai perantara nirkabel 
untuk mengoprasikan sebuah alat pembersih lantai. Remote rf dirasa sangat efisien dalam pembuatan  sebuah alat karena 
mudah dalam penggunaan dan dapat di akses tanpa kabel. Di sini sistem brankas juga menggunakan sebuah remote rf yang 
terhubung dengan arduino uno. M.S.M. Effendi (2016) membuat alat pengingat untuk mengunci pintu, sistem keamanan ini 
berfokus pada keamanan pintu, menggunakan microkontroler arduino uno. Arduino merupakan microkontroler canggih 
yang di gunakan juga pada sistem keamanan brankas ini. Microkontroler arduino uno akan di padukan dengan komponen 
elektronika serta sensor untuk membuat sistem keamanan yang handal dan canggih, Semua sistem keamanan yang 
terintegrasi ini di harapkan akan lebih memberikan akses keamanan yang tinggi terhadap tindak pencurian. 

Sistem kemanan ini juga di bekali dengan sebuah sensor fingerprint (sidik jari). S.Anu H Nair (2014) Menggunakan 
Analisa biometrik sistem menggunakan berbagai sumber informasi  seperti sidik jari dan iris mata untuk membangun 
identitas diri. Pada alat kemanan brankas ini di lengkapi sebuah sensor fingerprint yang mempunyai fungsi untuk 
mengidentifikasi sidik jari pengguna brankas sebagai akses membuka kunci brankas. Leelambika.K.V (2013) juga 
menyatakan bahwa sidik jari merupakan analisa beometric yang paling sering di gunakan dalam sistem keamanan, 
perdagangan, sipil, industri dan forensik sebagai pengenalan identitas yang mempunai ketelitian tinggi. Dalam alat keamanan 
brankas ini meggunakan sensor fingerprint sm-630, Sensor ini mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dalam 
mengidentifikasi sidik jari. Hal ini sangat sesuai untuk menciptakan sebuah sistem keamanan yang handal dan efisien. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka di dapatkan rumusan masalahan sebagai berikut. 

 Bagaimana cara membangun sistem keamanan yang handal berbasis microkontroler yang mampu 
mengkombinasikan beberapa sensor dan komponen sistem pengaman lainnya agar mendapatkan keamanan yang 
optimal. 

 Bagaimana cara menggabungkan sistem keamanan dengan sensor pendeteksi sidik jari sebagai akses membuka 
pintu brankas. 

 Bagaimana menggunkan remote control RF sebagai akses membuka pintu dengan menggerakkan motor servo. 

1.2 Batasan masalah 

Dari rumusan permasalahan di atas maka agar pembahasan terarah dan tidak melebar, maka kegiatan yang dilakukan adalah: 

 Sistem kontrol menggunakan arduino uno 
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 Jumlah akses sidik jari untuk membuka pintu brankas di batasi oleh program yang di atur oleh arduino. 

 Pengaturan sistem yang di kontrol dengan remote control RF. 

 Sistem penggerak pintu keamanan pada wadah sensor di lakukan oleh motor Servo. 

 Sistem pengunci pintu brankas menggunakan selenoid. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah maka penelitian yang di lakukan ini bertujuan untuk: 

 Memenuhi syarat kelulusan Tugas Akhir 

 Menciptakan alat keamanan brankas yang handal yang dapat melindungi isi brankas dari para pencuri secara 
optimal. 

 Dengan sistem ini diharapkan akan lebih mengurangi dampak kerugian karena kehilangan barang akibat ulah para 
pencuri.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari rangkaian permasalahan di atas maka Manfaat yang diharapkan adalah: 

 Memberikan rasa aman terhadap pemilik brankas terhadap tindak pencuri yang merugikan. 

 Pembuatan sistem keamanan ini di harapkan dapat mengawali terciptanya gagasan baru untuk penelitian kedepan 
mengenai sistem keamanan yang lebih optimal. 

 Sistem keamanan brankas ini di harapkan dapat menjadi solusi tentang permasalahan pencurian yang saat ini marak 
terjadi. 

 

2. METODE 

2.1 Jadwal Penelitian 

Penelitian dengan judul sistem pengaman brankas menggunakan sensor fingerprint dan remot kontrol rf berbasis 
arduino uno dapat selesai dalam kurun waktu pengerjaan 4 bulan, dengan langkah-langkah konsultasi pembimbing, studi 
literature , pembuatan proposal, pengambilan data dan penelitian, analisis data serta pembuatan laporan penelitian. 

2.2 Studi Literatur 

Merupakan proses dalam mencari sebuah materi penunjang sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pencarian 
terhadap informasi-informasi yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. 

Dalam proses ini informasi di peroleh dari pencarian e-book di internet yang berkaitan dengan penelitian yang 
ingin di lakukan serta mencari informasi- informasi dengan methode analisa, Logika serta wawancara terhadap seseorang 
yang ahli di bidang nya. 

2.3 Pengumpulan Data 

Adalah sebuah proses mengumpulkan data, yang nanti akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan sebuah penelitian. 

Dalam pengumpulan informasi yang telah di peroleh dari study literatur maka selanjutnya adalah proses 
pengumpulan data.Data atau informasi yang di kumpulkan dan di butuhkan dalam penelitian kali ini adalah data tentang 
pemograman  arduino, penggunaan remot kontrol rf, sensor sidik jari, pergerakan motor servo serta pengaman kunci 
solenoid. 

2.4 Analisa Data 

Adalah sebuah proses penyusunan data agar lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dari proses 
pengumpulan data. Dari proses ini dapat diketahui bahwa sebuah sistem bisa bekerja dengan baik atau tidak. 

Proses analisa data dengan tahapan sebagai berikut: 

 Melakukan analisa tentang sistem keamanan brankas yang tidak mudah di bobol oleh pencuri. Tentang cara kerja 

sistem dan mekanik dari alat kemanan brankas. 

 Menentukan analisa alat dan komponen apa saja yang baik di gunakan untuk keperluan membuat sistem kemanan 

brankas. 
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 Menganalisa kekuatan, ketahanan serta spesifikasi tentang komponen-komponen yang di gunakan dalam pembutan 

alat kemanan brankas. 

 Melakukan analisa pengujian terhadap simulasi alat keamanan brankas apabila terjadi tindak pencurian. Untuk 

menentukan apakah sistem keamanan dapat berjalan dengan optimal.   

  

2.4 Alat Dan Bahan 

 Perlengkapan yang di gunakan pada penelitian kali ini adalah perangkat keras terdiri dari sebuah mikrokontroler arduino 
uno yaitu sebagai otak dari sistem keamanan brankas, arduino ini bertugas untuk mengatur semua perintah yang akan di 
jalankan oleh sistem, sesuai dengan program yang telah di buat, sensor fingerprint sebagai pendeteksi sidik jari agar sidik jari 
pengguna brankas bisa di kenali oleh sistem keamanan brankas, remot control rf  ini bertujuan menggerakkan motor servo 
dengan cara mengirimkan sinyal ke arduino dengan akses tanpa kabel, motor servo untuk menggerakkan pintu, LCD untuk 
manpilkan alur sistem kemanan ke dalam sebuah monitor atau lcd berukuran 16x2 cm serta di lengkapi sebuah keyped yang 
berfungsi sebagai inputan ke sistem kemanan tersebut, adaptor power 12 V dc dengan arus 2 ampere yaitu sebagai suplay 
tegangan pada alat keamanan brankas dan solenoid sebagai pengunci pintu brankas. Serta sebuah PC (Personal Computer), 
yang dilengkapi dengan Software Arduino.  

Semua perlengkapan tersebut di gunakan untuk memebuat sebuah sistem keamanan yang di gunakan dalam 
pembuatan alat keamanan brankas menggunakansensor sidik jari dan remot kontrol rf. 

 

2.5 Flowchart Penelitian 

 

 

                                               

Gambar 1. Flowchart Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1 Hasil penelitian 

Hasil dari sistem keamanan ini adalah berupa alat keamanan brankas yang terbuat dari kayu dan akrilik, brankas ini di 
lengkapi dengan sebuah remot control rf yang memberi sinyal masukan pada arduino uno, sinyal tersebut kemudian di 
gunakan sebagai penggerak motor servo untuk menggerakkan pintu, serta sebuah sersor fingerprint untuk memasukan data 
sidik jari pengguna brakas,  Kemudian masukan dari sensor fingerprint di olah arduino uno untuk menggerakkan solenoid 
pengunci pintu agar pintu dapat terbuka. 

 

 

Gambar 2. Alat Keamanan Brankas 

3.2 Rangkaian Sitem Keamanan Brankas. 

Merupakan sebuah rangkaian elektronika yang tersusun dari komponen - komponen elektronik, Komponen utama nya 
adalah  sebuah microkontroler yaitu  menggunakan sebuah arduino uno yang bertugas sebagai pengolah data serta control 
pada semua bagian dari komponen elektronika. Rangkaian ini menggunakan power supply tegangan 12 volt dc yang di dapat 
dari sebuah adaptor 12 volt dc dengan arus 2 ampere.   

 

 

Gambar 3. Rangkaian Alat Keamanan Brankas 
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3.3 Langkah-langkah Pengoprasian Alat Keamanan Brankas 

A. Proses membuka pintu pertama dengan remot kontrol rf 

Pada proses kali ini adalah bagaimana cara membuka pintu pertama yaitu pintu penutup ruang sensor fingerprint. Jika tidak 
membuka pintu ini maka pengguna brankas tidak bisa memasukkan data sidik jarinya karena sensor fingerprint masih berada 
pada ruang tertutup yang terkunci.  

Pintu ruang tersebut di kunci dengan servo yang dapat digerakkan membuka dan menutup dengan menggunakan 

remot kontrol rf. Berikut merupakan langkah-langkah bagaimana cara membuka pintu dengan memanfaatkan remot kontrol 

rf. 

 

 

Gambar 4. Menekan Tombol C Untuk Membuka Pintu 

 

Gambar 5. Menekan Tombol D Untuk Menutup Pintu 

 

B. Proses memasukkan sidik jari 

Proses ini adalah cara menambahkan sidik jari pengguna ke dalam sistem keamanan brankas yang di lakukan dengan keypad 

dan menampilkan data ke dalam lcd display. Berikut merupakan langkah-langkah menambahkan sebuah sidik jari kedalam 

sistem keamanan brankas. 

 Pada menu awal tampilan lcd display yaitu mode up/down maka kita tekan tombol down hingga muncul tampilan 

masukkan data. 



7 

 Tekan ok hingga masuk ke dalam mode pilihan nama pengguna sidik jarii yang akan digunakan. 

 Letakkan sidik jari pada sensor sidik jari. 

 Tekan tombol Ok untuk memasukkan data sidik jari kita. 

 Tunggu hingga muncul tulisan fingerprint telah di tambahkan. 

 Selesai dan tekan tombol restart. 

 

 

Gambar 6. Mode Memasukkan Sidik Jari Pada Sistem Keamanan Brankas  

 

Gambar 7. Proses Memasukkan Sidik Jari Pada Sistem Telah Berhasil  

 

 

C. Proses mencari sidik jari 

Proses ini merupakan cara untuk mencari sidik jari pengguna yang telah di masukkan di dalam sistem keamanan brankas, 

Proses ini bertujuan untuk membuka pintu brankas dengan sidik jari yang telah terdaftar di dalam sistem keamanana. Berikut 

merupakan langkah-langkah mencari sidik jari yang telah di masukkan ke dalam sebuah sistem. 

 Pada menu awal tampilan lcd display yaitu mode up/down maka kita tekan tombol down hingga muncul tampilan 

tempelkan sidik jari dan tempelkan sidik jari. 

 Tekan tombol up hingga muncul tampilan mencari sidik jari. 

 Tekan tombol ok agar proses mencari sidik jari berlangsung. 

 Tunggu hingga sidik jari di kenali oleh sistem. 
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Gambar 8. Mode Mencari Sidik Jari Pada Sistem Keamanan Brankas 

 

Gambar 9. Proses Mencari Sidik Jari Pada Sistem Telah berhasil 

Setelah data di kenali oleh sistem maka sensor secara otomatis akan mengirimkan sinyal pada arduino yang 

kemudian akan di olah arduino untuk menggaktifkan relay sehingga solenoid mendapatkan tegangan 12 volt dc dan kunci 

brankas akan terbuka sehingga pintu brankas dapat terbuka. Dan pada saat kita menutup pintu brankas kembali maka secara 

otomatis pintu akan terkunci. 

 

 

Gambar 10. Pintu brankas terbuka 
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3.4  Pengujian Sistem 

A. Hasil Percobaan Sistem Keamanan Brankas Dengan Remot 

Tabel 1. Tabel Percobaan Remot Kontrol Rf 

 

No Jarak  Tombol C Tombol D 

1     10 cm Terbuka  Terbuka  

2 30 cm Terbuka Terbuka 

3 60 cm Terbuka Terbuka 

4 90 cm Terbuka  Terbuka  

5 120 cm Kadang terdapat respon  Kadang terdapat respon  

6 150 cm Tidak ada respon Tidak ada respon 

 

Dari percobaan yang di lakukan sinyal yang di kirim oleh remot kontrol rf yang di terima oleh sistem lebih akurat jika 

jaraknya lebih dekat, jika jarak remot semakin jauh maka sinyal yang di terima oleh sistem menjadi lemah jadi sering terjadi 

eror bahkan jika terlalu jauh maka sistem tidak merespon sama sekali. 

 Kekuatan sinyal yang di kirim dari remot kontrol rf di tentukan dari jarak serta ada tidak nya penghalangan yang 

menutupi sinyal. Di dalam alat keamanan brankas ini receiver  (penerima) di letakkan pada bagian dalam alat, agar sinyal dapat 

masuk dan di terima oleh reciever maka di kasih sebuah lubang  kecil di dekat reciever agar sinyal dari remot dapat masuk 

dan di terima oleh reciever. 

 Dalam percoban kali ini menggunakan  10 kali percobaan yaitu 5 kali di lakukan dengan menggunakan tombol C 

dan 5 kali  di lakukan dengan menggunakan tombol D yang masing-masing di uji coba kekuatan sinyal yang akan di kirim 

dari remot ke reciever untuk akses membuka pintu dengan cara menggerakkan motor servo. 

 Percobaan pertama di lakukan dengan menekan tombol remot kontrol dengan jarak 30 cm dari reciever atau alat 

keamanan brankas dan hasil nya proses berjalan dengan lancar untuk menggerakkan motor servo sebagai pembuka pintu, 

percobaan juga berjalan lancar hingga jarak 90 cm, Pada jarak 120 cm sinyal yang di terima reciever mulai lemah jadi 

terkadang ada gangguan atau eror saat proses membuka dan menutup pintu, dan pada jarak 150 cm reciever hampir tidak 

menerima sinyal sama sekali karena motor servo tidak merespon, hal ini di sebabkan karena jarak yang terlalu jauh serta 

adanya penghalang yang menghalangi sinyal yang di terima reciever.    

  

B. Hasil Percobaan Sistem Keamanan Brankas Menggunakan Sidik Jari 

Tabel 2. Tabel Percobaan Menggunakan Sensor Sidik Jari 

 
No  Sidik jari Nama pengguna Memasukkan data Mencari data Pintu brankas 

1 Ibu jari kanan  Fajar  Berhasil   Di kenali  Terbuka  

2 Ibu jari kiri  Andar  Berhasil  Di kenali Terbuka  

3 Jari telunjuk kanan  Elektro  Berhasil Di kenali Terbuka 

4 Jari  telunjuk kiri  Cahyo  Berhasil Di kenali Terbuka  

5  Jari kelingking kanan - - eror Terkunci 

6 Jari manis kanan - - eror Terkunci 

Dari setiap percobaan yang di lakukan hasil nya sistem keamanan hanya mendeteksi sidik jari yang telah terlebih dahulu di 
daftar kan ke dalam sistem keamanan brankas, Jika sidik jari tersebut belum terdaftar pada sistem maka sistem mendeteksi 
bahwa itu adalah pencuri dan pintu brankas tetap terkunci. 

 Dengan percobaan yang di lakukan sistem keamanan menggunakan sensor fingerprint ini maka indentifikasi sidik 
jari di lakukan dengan sangat detail sehingga kesalahan dalam pembacaan sidik jadi sangat jarang terjadi asalkan penempatan 
sidik jari tepat. 

 Dalam percobaan kali ini melakukan 6 kali percobaan dengan 4 sidik jari yang telah di daftarkan di dalam sistem 
serta 2 sidik jari yang belum terdaftar di dalam sistem kemanan brankas. Dalam percobaan pertama yaitu menggunakan sidik 
jari pada ibu jari kanan yang telah di daftarkan di dalam sistem keamanan dengan nama pengguna fajar, pada saat ibu jari 
pengguna di identifikasi oleh sensor fingerprint maka sidik jari akan di kenali oleh sistem sebagai fajar yang kemudian akan 
mengaktifkan relay yang akan memberikan tegangan 12 volt kepada solenoid utuk membuka pengunci pintu brankas 
sehingga brankas dapat terbuka. Pada percobaan kedua,ketiga dan keempat secara berurutan menggunakan sidik jari pada 
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ibu jari kiri, telunjuk kanan serta telunjuk kiri dengan nama pengguna nya andar, elektro dan cahyo dan sistem juga dapat 
mengenali dan pintu brankas dapat terbuka. Pada percobaan kelima yaitu menggunakan sidik jari pada kelingking sebelah 
kanan yang belum terdaftar dalam sistem keamanan brankas, Pada saat sidik jari di identifikasi oleh sensor fingerprint maka 
sistem mendeteksi kesalahan dan sistem menampilkan eror dan solenoid pengunci pintu tetap pada posisi terkunci. 

  

PENUTUP 

Berdasarkan sistem keamanan brankas yang telah di buat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Pembuatan alat keamanan brankas telah selesai di rangkai, sistem ini memiliki keamanan ganda yaitu dengan remot 

kontrol rf dan sidik jari sebagai akses membuka pintu.  

 Pintu brankas ini hanya dapat di buka dengan menggunakan sidik jari yang telah lebih dulu di masukkan atau di 
tambahkan ke dalam sistem oleh pengguna brankas. 

 Sistem keamanan ini di buat agar dapat mendeteksi 4 sidik jari berbeda. 

 Sistem keamanan ini menggunakan suply tegangan 12 volt yaitu menggunakan sebuah adaptor 12 volt dc dengan 
arus 2 ampere. 
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