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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Brankas merupakan alat untuk menyimpan sesuatu yang bersifat penting 

seperti uang, aset-aset berharga, sampai dokumen penting. Brankas dibuat 

sedemikian rupa supaya tahan terhadap api, tidak mudah dirusak atau dibakar 

sekalipun untuk mengamankan barang-barang yang disimpan didalamnya agar 

tidak mudah untuk diambil kecuali pemilik. Selama ini sistem penguncian pintu 

brankas yang ada masih banyak yang menggunakan metode penguncian dengan 

cara lama (konvensional).  

Maraknya tingkat kejahatan pada kasus pembobolan brankas dipengaruhi  

oleh kualitas pengaman yang kurang bagus, maka pada tahun 2015 dilakukan 

penelitian oleh AgusWibowo tentang sistem pengaman brankas menggunakan 

kombinasi Personal Identification Number (PIN), Radio Frequency Identification 

(RFID), dan Short Message Service (SMS) berbasis Mikrokontroler Atmega 32 

untuk mengembangkan sistem pengaman brankas yang lebih bagus. Cara kerja 

sistem ini adalah dengan menggunakan tag card yang dibaca pada RFID reader 

dan mikrokontroler akan memerintahkan untuk mengirim SMS berupa kode acak 

ke handphone. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfrida Septian Yuswanto 

tentang sistem pengaman brankas menggunakan voice dengan media Bluetooth 

berbasis Mikrokontroler Atmega 328. Cara kerja sistem ini adalah dengan 

smartphone android sebagai input dalam artian merupakan alat untuk menginstal 

aplikasi atau sebagai tempat dimana aplikasi pengontrolan dapat bekerja dan 

berjalan yang akan dikirim melalui media Bluetooth lalu dikirim ke 

mikrokontroler dan mikrokontroler akan memerintahkan motor untuk membuka 

pintu brankas. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan masih ada metode yang kurang 

maksimal, yaitu dengan tidak adanya double proteksi yang dilakukan oleh karena 

itu perlu ditingkatkannya sistem keamanan dan efektifitas pengamanan pada 

brankas dimana (Near Field Communication) NFC sebagai pengaman awal dan 
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untuk meningkatkan sistem keamanan pada brankas secara maksimal, brankas 

dapat dipantau dari jarak jauh melalui pesan singkat (SMS) dan menambahkan 

double proteksi berupa kamera Closed Circuit Television (CCTV). 

Sistem keamanan brankas ini dapat diterapkan di bank, perusahaan sampai 

perkantoran yang membutuhkan sistem keamanan brankas ganda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dibahas 

adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem keamanan brankas yang dapat mendeteksi 

lock dan unlock pintu brankas secara otomatis. 

2. Bagaimana merancang sistem keamanan brankas yang dapat membaca 

kode NFC tag maupun handphone yang berfitur NFC. 

3. Bagaimana merancang sistem keamanan brankas yang dapat membaca dan 

mengirim SMS melalui jaringan GSM. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian dari sistem yang dibangun adalah : 

1. Menghasilkan sistem keamanan brankas (hardware) yang dapat 

mendeteksi lock dan unlock pintu brankas secara otomatis. 

2. Menghasilkan sistem keamanan brankas (hardware) yang dapat membaca 

kode NFC di handphone. 

3. Menghasilkan sistem keamanan brankas (hardware) yang dapat membaca 

dan mengirim SMS melalui jaringan GSM. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem keamanan brankas akan ditempatkan dalam prototype brankas. 

2. Sistem keamanan brankas hanya dapat mengimkan SMS ke satu nomor 

yang sudah diprogram ke dalam sistem tersebut. 

3. NFC hanya dapat membaca 1 user berupa berfitur NFC dan tag card yang 

sudah diprogram ke dalam sistem tersebut. 

4. Kamera CCTV hanya dapat merekam yang ada di depan brankas 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam Sistematika pembahasan Laporan Akhir, perinciannya sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan hardware seperti modem SMS, NFC 

reader, servo dan lain sebagainya. 

BAB III Perencanaan 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware 

danmekanik. 

BAB IV Pembahasan 

Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut per blok sistem. 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap laporan akhir 

untuk pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 

 


