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ABSTRACT 

Security is an important problem which needs special attention, since the level of criminality increases day by day. The 
development of technology nowadays can provide solution to this problem. One of them is the hierarchy security systems. 
This paper proposes a door security systems using RFID Tag Card and PIN based on the microcontroller of AVR 
ATMega 8535. The systems is tested both from the hardware and software sides. The results show that this security 
system worked well and can provide a two leveled security including RFID Tag Card and PIN. The results also show that 
the maximum dection distance of RFID Tag Card is 5 cm. It is also recognized that this system can accommodate user 
data up to 14 users with 1 user using approximately 352 byte of memory flash. From these parameter, it can be 
concluded that the design and implementation of this system have been conducted successfully. 
Keywords: RFID Reader, RFID Tag Card, PIN, Microcontroller AVR ATMega 8535. 
 
1. Pendahuluan 
Saat ini sering dijumpai masalah mengenai keamanan, seperti sistem keamanan yang memerlukan biaya yang sangat 
mahal ataupun sistem keamanan yang tidak efisien, contohnya adalah sliding card, di mana sistem pengaman ini harus 
menggesekkan kartu terlebih dahulu. Perancangan sistem pengaman ini menggunakan kunci elektronik wireless RFID 
Tag Card. RFID adalah salah satu produk dari pengembangan teknologi nirkabel yang saat ini terus diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. Inti dari teknologi ini adalah RFID Tag Card yang mampu memancarkan data yang hanya dapat 
diterima oleh RFID Reader. Untuk memberikan pengamanan berlapis maka digunakan pula password dalam 
pengaksesan pintu. Mikrokontroler adalah suatu chip yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan digunakan untuk 
suatu kegiatan yang berorientasi pada pengendalian, dimana pada sistem ini digunakan mikrokontroler AVR ATMega 
8535 yang dinilai memiliki kecepatan pemrosesan data yang lebih cepat dan konsumsi daya yang lebih optimal 
dibandingkan dengan mikrokontroler yang ada di pasaran saat ini. Untuk pemrograman mikrokontroler tersebut, 
digunakan software Code Vision AVR yang lebih praktis dan compatible dengan berbagai macam chip mikrokontroler. 
Oleh karena itu, perancangan sistem pengaman 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.  
 
2. Perancangan Sistem 
Sistem ini berfungsi memberikan pengamanan 2 tahap pada pengaksesan pintu, di mana pengamanan tahap pertama akan 
diberikan oleh sistem RFID dan jika tahap pertama ini dapat ditembus maka akan memasuki pengamanan tahap kedua 
yang akan diberikan oleh sistem mikrokontroler berupa PIN (Personal Identification Number) 3 digit. Sistem pengaman 
ini terdiri dari RFID Reader, RFID Tag Card, LCD, keypad, dan sebuah solenoid. Diagram blok sistem ini ditunjukkan 
pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Diagram Blok Sistem[9] 
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Keterangan: 1. RFID Tag Card 
        2. RFID Reader  
        3. LCD 
        4. Mikrokontroler 
        5. Keypad 
        6. Solenoid 
        7. Pintu 
Secara keseluruhan sistem ini dirancang dengan menggunakan dua rancangan, yaitu hardware (perangkat keras) dan 
software (perangkat lunak). Perangkat keras ini digunakan untuk memberikan masukan data dari RFID Tag Card yang 
dibantu oleh RFID Reader ID-12 kepada mikrokontroler, dalam hal ini dengan menghubungkan pin keluaran pada RFID 
Reader (pin kaki 8) ke kaki RXD mikrokontroler yang berfungsi untuk menerima data secara serial. Perangkat lunak 
pada sistem ini difokuskan untuk mengatur atau mengendalikan kerja sistem ini khususnya mikrokontroler, sehingga 
sistem dapat berjalan sesuai dengan tahapan atau langkah kerja yang diinginkan. Dengan memahami kerja dari perangkat 
keras dan algoritma pemrograman perangkat lunak tersebut yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendukung 
berfungsinya sistem ini. 
 
2.1 RFID  (Radio Frequency Identification) 
RFID adalah proses identifikasi frekuensi gelombang radio. RFID menggunakan frekuensi radio untuk membaca 
informasi dari sebuah alat yang disebut RFID Tag Card. Sebuah sistem RFID terdiri dari RFID Reader dan RFID Tag 
Card. RFID Reader dan RFID Tag Card tersedia dalam bermacam-macam jenis, khusus untuk RFID Tag Card setiap 
kartu memiliki data ASCII yang berbeda-beda. Fungsi umum dari RFID Reader adalah sebagai penerima gelombang 
radio (RF), sedangkan fungsi umum dari RFID Tag Card sebagai pemancar gelombang radio (RF). RFID Reader hanya 
dapat menangkap data RFID Tag Card yang telah disesuaikan. RFID Tag Card akan mengenali diri sendiri ketika 
mendeteksi sinyal dari alat yang kompatibel, yaitu RFID Reader. RFID merupakan teknologi identifikasi yang fleksibel, 
mudah digunakan dan sangat cocok untuk operasi otomatis. RFID mengkombinasikan keunggulan yang tidak tersedia 
pada teknologi identifikasi yang lain. RFID dapat disediakan dalam alat yang hanya dapat dibaca saja (Read Only) atau 
dibaca dan ditulis (Read/Write), tidak memerlukan kontak langsung maupun jalur cahaya untuk dapat beroperasi, dapat 
berfungsi pada berbagai variasi kondisi lingkungan, dan menyediakan tingkat integritas data yang tinggi. Sebagai 
tambahan, karena teknologi ini sulit dipalsukan, maka RFID dapat menyediakan tingkat keamanan yang tinggi. Pada 
sistem RFID, umumnya Tag Card ditempelkan pada suatu obyek. Ketika Tag Card ini melalui medan listik yang 
dihasilkan oleh RFID Reader yang sesuai, Tag Card akan mentransmisikan informasi yang ada pada Tag Card kepada 
RFID Reader, sehingga proses identifikasi dapat dilakukan. RFID terdiri dari tiga komponen, di antaranya adalah: 
• RFID Tag Card: Alat yang menyimpan informasi untuk identifikasi objek. RFID Tag Card juga sering disebut 

transponder. 
• RFID Reader: Alat yang kompatibel dengan Tag Card RFID yang berkomunikasi secara wireless dengan Tag Card 
• Antena: Alat untuk mentransmisikan sinyal RF antara RFID Reader dengan RFID Tag Card. 
 
2.1.1 RFID Reader ID-12 
RFID Reader selain mempunyai penerima internal gelombang RF yang berfungsi menangkap gelombang 
elektromagnetik, juga mempunyai fungsi khusus untuk menangkap data-data analog dari gelombang RF yang 
dipancarkan oleh RFID Tag Card dan mengubahnya menjadi data-data digital. Gambar 1 menunjukkan tata letak dari 
masing-masing pin pada RFID Reader ID-12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Tata Letak Pin RFID Reader ID-12[6] 
 

RFID Reader ID-12 mempunyai spesifikasi: 
• Tegangan pada kaki 11 adalah +4,6 Volt hingga +5,5 Volt 
• Frekuensi yang digunakan adalah 125 KHz 
• Keluaran data digital dapat berupa format ASCII ataupun format Wiegand pada kaki 8 dan kaki 9 
• Hanya dapat menangkap data dari RFID Tag Card yang berjenis EM 4001 
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2.1.1 RFID Tag Card EM 4001 
RFID Tag Card EM 4001 adalah alat yang dibuat dari rangkaian elektronika dan antena yang terintegrasi di dalam 
rangkaian tersebut. Rangkaian elektronik dari RFID Tag Card umumnya memiliki memori sehingga Tag Card ini 
mempunyai kemampuan untuk menyimpan data. Memori pada Tag Card dibagi menjadi sel-sel. Beberapa sel 
menyimpan data Read Only, misalnya serial number yang unik yang disimpan pada saat Tag Card tersebut diproduksi. 
Sel lain pada RFID Tag Card mungkin juga dapat ditulis dan dibaca secara berulang. Berdasarkan catu dayanya, RFID 
Tag Card dapat digolongkan menjadi: 
• Tag Card Aktif: yaitu Tag Card yang catu dayanya diperoleh dari baterai, sehingga akan mengurangi daya yang 

diperlukan oleh RFID Reader dan Tag Card dapat mengirimkan informasi dalam jarak yang lebih jauh. Kelemahan 
dari tipe ini adalah harganya yang mahal dan ukurannya yang lebih besar karena lebih kompleks. 

• Tag Card Pasif: yaitu Tag Card yang catu dayanya diperoleh dari medan listrik yang dihasilkan oleh RFID Reader, 
rangkaiannya lebih sederhana, dan harganya jauh lebih murah, ukurannya kecil, dan lebih ringan. Kelemahannya 
adalah Tag Card hanya dapat mengirimkan informasi dalam jarak yang dekat. 

 
2.2 Rancangan RFID 
 

 
Gambar 3. Skema Rangkaian RFID 

 
Rangkaian RFID ditunjukkan pada Gambar 3 dapat dilihat terdiri dari RFID Reader beserta komponen-komponen 
penunjangnya. Rangkaian RFID ini berfungsi sebagai tahap pertama pada pengaman yang telah dibuat. RFID Reader 
diberi catu daya yang stabil sebesar +5 Volt, sehingga diperlukan IC LM 7805. Pada saat RFID Tag Card mendekati 
RFID Reader pada jarak kurang lebih 5 cm, RFID Tag Card akan tercatu daya oleh RFID Reader, lalu RFID Tag Card 
akan mengeluarkan gelombang RF yang berisikan data analog yang selanjutnya akan ditangkap oleh RFID Reader 
sekaligus mengubahnya menjadi data digital berupa data ASCII atau Wiegand. Jika data keluaran yang diinginkan adalah 
ASCII maka pada kaki 7 RFID Reader harus di-ground-kan, sedangkan jika data keluaran yang diinginkan adalah 
Wiegand maka pada kaki 7 RFID Reader harus diberi catu daya +5 Volt. Ketika data ditangkap oleh RFID Reader maka 
data digital akan dikeluarkan pada kaki 8 dan kaki 9 RFID Reader, tetapi data yang dikeluarkan pada kaki 9 RFID 
Reader sudah ter-inverter terlebih dahulu. Pada keadaan menerima data, RFID Reader pada kaki 10 akan men-drive 
transistor  sehingga LED akan menyala setiap ada data yang diterima oleh RFID Reader, sedangkan jika tidak menerima 
data, transistor tidak akan aktif karena tidak di-drive oleh RFID Reader pada kaki 10 dan LED tidak akan menyala. 
 
2.3 Rancangan Mikrokontroler 
 

 
Gambar 4. Skema Rangkaian Mikrokontroler 

 
Rangkaian mikrokontroler ditunjukkan pada Gambar 4 terdiri dari minimum sistem IC AVR ATMega 8535 itu sendiri 
beserta komponen-komponen penunjangnya dan rangkaian mikrokontroler ini berfungsi sebagai tahap kedua dalam 
sistem pengaman yang telah dibuat. Komponen-komponen penunjangnya berupa sebuah IC LM 7805, sebuah crystal 
beserta sejumlah resistor, kapasitor, dan tombol reset jika diperlukan. IC LM 7805 diperlukan agar masukan yang masuk 
ke dalam AVR ATMega 8535 relatif stabil sebesar +5 Volt. Crystal diperlukan sebagai penghasil gelombang (clock) 
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yang diperlukan oleh AVR ATMega 8535. Crystal ini dihubungkan dengan kaki 12 dan kaki 13 pada AVR ATMega 
8535. Crystal yang digunakan memiliki frekuensi 4 Mhz. 
 
2.4 Rancangan Software 
Setelah power dihidupkan, mikrokontroler akan melakukan proses inisialisasi LCD. Selanjutnya akan ditampilkan 
kalimat “PLACE YOUR CARD” pada LCD. Setelah itu mikrokontroler akan menunggu adanya masukan serial dari kaki 
RXD. Serial ini merupakan data dari RFID Tag Card dan akan diubah menjadi data-data digital oleh RFID Reader, 
karena mikrokontroler hanya dapat mengolah data-data digital. Setelah mikrokontroler mendapat data dari RFID Reader, 
maka data tersebut akan dibandingkan oleh mikrokontroler, jika data yang masuk sesuai dengan data yang telah di-set 
terlebih dahulu maka tahap pertama dari sistem pengaman telah ditembus. Maka setelah itu akan memasuki tahap kedua 
sistem pengaman. 

Start

Inisialisasi LCD dan Serial

Tampilkan “PLACE YOUR CARD” pada LCD

Ada data RFID

Yes

Kirim data ke RAM

Data sesuai

Tampilkan “ENTER PIN” pada LCD

Masukan PIN

Selesai

Keypad ditekan

PIN sesuai

Solenoid aktif dan pintu tak terkunci

Tampilkan “WRONG PIN” 
dan “TRY AGAIN” pada LCD

Variabel penanda = variabel penanda + 1

Variabel penanda = 3

Tampilkan “DOOR LOCKED” 
pada LCD

Sistem error, alarm berbunyi, dan pintu terkunci

Selesai

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes
No

No

Tampilkan “DOOR UNLOCKED” 
pada LCD

PIN admin sesuai

Yes No

Masukan PIN Admin

 
Gambar 5. Flowchart Sistem 

 
Pada tahap kedua sistem pengaman akan dimulai dengan tampilnya kalimat “ENTER PIN”. Pada tahap kedua ini 
mikrokontroler akan mengambil 3 digit PIN yang dimasukkan melalui keypad. Setelah mikrokontroler mendapatkan tiga 
digit masukan data, maka mikrokontroler menyimpan data-data tersebut di dalam RAM sekaligus membandingkannya 
dengan PIN yang telah di-set terlebih dahulu melalui software Code Vision AVR. Jika datanya tidak sesuai maka tampil 
kalimat “DOOR LOCKED” pada LCD dan pintu akan tetap terkunci, sedangkan jika datanya sesuai maka akan tampil 
kalimat “DOOR UNLOCKED” pada LCD dan pintu tak terkunci. Jika PIN yang dimasukkan salah sebanyak 3 kali maka 
sistem akan error, alarm akan berbunyi dan pintu tetap terkunci. Pada kondisi seperti ini diperlukan 3 digit PIN admin 
yang dimasukkan melalui keypad, yang akan membuat sistem kembali pada kondisi awal sekaligus menghentikan bunyi 
alarm.  
 
3. Pengujian dan Analisis 
Setelah melakukan perancangan sistem beserta perangkat lunaknya, dilakukan serangkaian ujicoba terhadap sistem. 
Pengujian ini mencakup uji coba terhadap terhadap sistem RFID, sistem mikrokontroler, perangkat lunak, dan 
keseluruhan sistem. 

 
3.1 Uji Coba dan Analisis Pendeteksian RFID Reader 
Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui berapa jarak pendeteksian RFID Tag Card yang dapat dilakukan oleh RFID 
Reader. Pengujian dilakukan dengan mendekatkan RFID Tag Card ke RFID Reader dengan jarak tertentu dan kemudian 
diukur oleh mistar ukur. Apabila RFID Tag Card terdeteksi oleh RFID Reader maka buzzer pada rangkaian akan 
berbunyi. Metode yang digunakan untuk melakukan ujicoba ini dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Metode Pengambilan Data Jarak Deteksi RFID Reader 
 

Tabel 1 Data Jarak Deteksi RFID 
Jarak 
(cm) 

Kondisi RFID 
Reader Kondisi Buzzer 

12 Tidak terdeteksi Tidak berbunyi
11 Tidak terdeteksi Tidak berbunyi
10 Tidak terdeteksi Tidak berbunyi 
9 Tidak terdeteksi Tidak berbunyi 
8 Tidak terdeteksi Tidak berbunyi 
7 Tidak terdeteksi Tidak berbunyi 
6 Tidak terdeteksi Tidak berbunyi
5 Terdeteksi Berbunyi
4 Terdeteksi Berbunyi 
3 Terdeteksi Berbunyi 
2 Terdeteksi Berbunyi 
1 Terdeteksi Berbunyi 

Dari uji coba tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak maksimal untuk RFID Reader membaca data dari RFID Tag Card 
adalah 5 cm. Ketika RFID Reader telah mendeteksi keberadaan RFID Tag Card maka buzzer akan berbunyi, sehingga 
buzzer berfungsi sebagai indikator ketika RFID Reader telah mendeteksi keberadaan RFID Tag Card. 

 
3.2 Uji Coba dan Analisis Komunikasi Serial RFID Reader 
Pada uji coba ini dilakukan pengambilan data yang terdapat di dalam 4 buah RFID Tag Card. Keluaran dari RFID Tag 
Card masih berupa data-data analog oleh karena itu dibutuhkan RFID Reader untuk mengubah data-data analog tersebut 
menjadi data-data digital berupa data ASCII sebesar 16 Byte. Pada pembacaan data RFID Tag Card, port serial pada PC 
dihubungkan ke pin 8 RFID Reader melalui kabel DB 9 Male-Female dan konektor DB 9 Female. Untuk penampilan 
data RFID digunakan program hyper terminal yang terdapat pada PC. Adapun setting pada hyper terminal agar data yang 
keluar akurat ditunjukkan oleh Gambar 7. 

 
Gambar 7. Setting Hyper Terminal Saat Berkomunikasi Dengan RFID 

 
3.3 Uji Coba dan Analisis Kecepatan Pengolahan Data 
Dalam uji coba ini dilakukan penghitungan waktu yang dibutuhkan dalam mengakses pintu, melalui tahap pengamanan 
pertama dan kedua untuk 3 user, diukur dengan menggunakan stopwatch. 

 
 

TAG CARD 

READER

Jarak (cm) 
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Tabel 2. Waktu Akses Pintu Untuk Tiap User 
NO USER WAKTU 
1 User 1 (Tag Card 1) 4,8 sekon 
2 User 2 (Tag Card 2) 4,4 sekon 
3 User 3 (Tag Card 3) 4,1 sekon 
 Waktu Rata-Rata 4,43 sekon 

Sehingga didapat waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap pengaksesan pintu melalui 2 tahap pengamanan, yaitu:  
4,43 sekon. 
 
3.4 Uji Coba Sistem Secara Keseluruhan 
Pada uji coba ini, dilakukan 2 tahap pengamanan yang harus dilewati agar pintu dapat dibuka. Tahap pertama 
pengamanan dilakukan oleh RFID dan mikrokontroler sedangkan pada tahap kedua dilakukan oleh mikrokontroler dan 
keypad. Jika 2 tahap pengamanan ini sudah dilewati maka mikrokontroler akan mengaktifkan relay. Ketika relay aktif 
pada saat yang bersamaan solenoid akan aktif dan menarik batang besi yang menahan pintu sehingga pintu dapat dibuka. 
Pada tahap pertama pengamanan, mikrokontroler akan mengidentifikasi dan mencocokkan data dari RFID Tag Card 
apakah sesuai dengan data RFID Tag Card yang telah dimasukkan terlebih dahulu di dalam program mikrokontroler. 
Mikrokontroler terlebih dahulu membaca data dari masing-masing RFID Tag Card, selanjutnya jika data RFID sesuai 
pada LCD akan tampil tulisan ”ENTER PIN”. Bila tahap pengamanan pertama telah terlewati maka akan masuk tahap 
pengamanan kedua. Pada tahap pengamanan kedua, mikrokontroler akan meminta PIN (Personal Identification Number) 
yang akan dimasukkan melalui keypad. PIN ini disimpan terlebih dahulu di dalam mikrokontroler melalui program. 
Untuk RFID Tag Card pertama, kedua dan ketiga PIN yang telah ditentukan adalah 123, 456 dan 789. PIN dimasukkan 
melalui keypad, data PIN akan disimpan di dalam RAM mikrokontroler lalu dibandingkan dengan data PIN yang telah 
disimpan untuk masing-masing RFID Tag Card. 
 
Setelah tahap pengamanan kedua terlewati maka relay akan diaktifkan oleh mikrokontroler, pada saat yang bersamaan 
solenoid akan aktif dan menarik batang besi yang menahan pintu sehingga pintu dapat dibuka dan pada LCD akan tampil 
“DOOR UNLOCKED”. Jika PIN yang dimasukkan salah, maka pada LCD akan tampil ”WRONG PIN TRY AGAIN”, 
Jika PIN yang dimasukkan salah sebanyak 3 kali, maka sistem akan error dan pada LCD akan tampil ”DOOR 
LOCKED”. Ketika PIN yang dimasukkan salah sebanyak 3 kali, maka sistem akan error dan alarm akan berbunyi. Untuk 
membuat sistem kembali pada kondisi awal maka diperlukan PIN admin sebanyak 3 digit yang sekaligus akan membuat 
alarm berhenti berbunyi. Jika PIN Admin sesuai maka pada LCD akan tampil ”PLACE YOUR CARD”. 

 
4. Kesimpulan 
Dari perancangan sistem pengaman pintu yang dilakukan pada Makalah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Data dari RFID Tag Card dapat dideteksi oleh RFID Reader secara wireless dengan jangkauan mencapai 5 cm. 
2. Setiap RFID Tag Card memiliki data yang berbeda. 
3. Tahap pengamanan pertama yang dilakukan oleh sistem berjalan dengan baik, karena mikrokontroler dapat 

membandingkan data RFID Tag Card dengan data RFID Tag Card yang telah di-set sebelumnya. 
4. Tahap pengamanan kedua yang dilakukan oleh sistem berjalan dengan baik, karena mikrokontroler dapat 

membandingkan 3 digit PIN  yang dimasukkan melalui keypad. 
5. Kapasitas Memori flash mampu menampung maksimal 14 user dengan jumlah data 1 user beserta algoritmanya 

menghabiskan sekitar 352 Byte. 
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