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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Malang berdiri pada tahun 1964, di usianya 

yang ke 41 administrasi khusus nya presensi masih ditulis secara manual. Presensi 

dilakukan  dengan  membagikan  selembar kertas pada  saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Setiap mahasiswa akan membubuhkan tandatangan pada selembar 

kertas sebagai  bukti kehadiran, disamping itu mahasiswa perlu mencari nama  

sebelum membubuhkan tandatangan pada lembar presensi, hal ini membutuhkan 

waktu 1 sampai 2 menit untuk setiap mahasiswa. Selain itu buka tutup pintu ruang 

kelas dilakukan dengan penguncian pintu secara manual hal ini dirasa perlu di 

pangkas dengan sistem yang lebih cepat dan otomatis, salah satu teknologi yang 

berkembang pesat saat ini adalah RFID, yaitu menggunakan kunci elektronik 

Wireless RFID Tag Card.  

Teknologi RFID memiliki banyak kelebihan dibandingkan teknologi 

identifikasi lainnya yang dalam penggunaannya menggunakan suatu pembaca 

(reader) dan tag seperti teknologi barcode dan smart card [1]. Kelebihan utama 

RFID dibandingkan kedua teknologi identifikasi tersebut adalah untuk membaca 

data pada suatu RFID Tag ataupun menulis ulang data pada RFID Tag tidak 

membutuhkan kontak langsung antara RFID tag dengan reader. Selain itu, RFID 

Tag memiliki kemampuan untuk menyimpan cukup banyak data selain angka unik 

yang digunakan sebagai identifikasi. Sebagai contoh, sebuah RFID tag dapat 

menyimpan angka identifikasi (ID number) dan tanggal kadaluarsa sebuah produk 

[2]. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berharap penyelesaian tugas 

akhir ini dapat menjadi alternatif  sistem pembuka kunci pintu dan absensi RFID 

sehingga dapat menimbulkan minat banyak pihak untuk ikut menerapkan teknologi 

RFID 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang kunci pintu elektrik dan modul presensi kelas 

berbasis Radio Frequency Identification (RFID).  

 

1.3 Tujuan 

Menghasilkan prototype kunci pintu elektrik dan modul presensi kelas 

berbasis Radio Frequency Identification (RFID).  

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penggunaan RFID tag. 

2. Penggunaan Custom RFID Reader dengan Frekwensi signal 125Khz. 

3. Penggunaan Komputer dan Program Visual Basic. 

4. Penggunaan Electric doorlock dan pintu yang digunakan hanya simulasi. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat Perancangan kunci pintu otomatis dan modul presensi berbasis 

RFID ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pengamanan dan memberikan 

solusi atas masalah-masalah yang terdapat pada sistem keamanan saat ini yaitu 

dengan keamanan berlapis dan praktis. 

 

1.6 Metodologi 

a. Studi Pustaka  

Metode yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah metode melakukan 

studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan pemrograman 

Visual Basic, RFID dan perancangan Electric Doorlock. Studi pustaka 

dimaksudkan untuk memahami konsep dari perancangan absensi dan pembuka 

pintu otomatis dengan memanfaatkan teknologi RFID Pemahaman konsep 

didapatkan dari pembelajaran buku literature terkait, berbagai jurnal dan tulisan-

tulisan ilmiah. 
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b. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data-data dan  pencarian 

literatur-literatur    berupa artikel, tutorial, buku referensi dan sumber lain yang 

berhubungan tentang vb programing, RFID, dan perancangan Electric Doorlock. 

 

c. Perancangan dan Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan perancangan program menggunakan visual 

basic.Implementasi dilakukan pada sistem operasi Windows yang kompatible 

dengan RFID reader dan Tag Id. 

 

d. Uji Coba dan Evaluasi  

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan cara berjalan untuk mengetahui 

fungsi dan kelayakan sistem. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan  

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan  

masalah, tujuan laporan Tugas Akhir dan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir ini.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas tentang berbagai teori yang mendukung tugas akhir ini.  

Hal tersebut meliputi pengertian Radio Frequency Identification, konsep relay dan 

konsep Electrik Doorlock  

 

BAB III :PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini yang dibahas adalah perancangan flowchart blok diagram 

sistem  dan cara kerja sistem. Perancangan perangkat keras meliputi Mini PC, RFID 

Reader, RFID Tag, Di-cm Usb Relay, Electric Doorlock. Perancangan perangkat 

lunak menggunakan Visual Basic.   
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini yang dibahas adalah percobaan yang dilakukan terhadap sistem 

dan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Percobaan ini meliputi  pengujian  

pengiriman data, pengujian buka tutup Electrik Doorlock, pengujian modul 

presensi dengan database.  

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari aplikasi yang dibuat serta diberikan 

saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


