
 

1. Pendahuluan 

 Di era modern saat ini teknologi banyak dipakai pada berbagai aspek untuk 

mempermudah dalam setiap kehidupan manusia, baik itu di rumah,kantor,dan berbagai 

tempat lainnya. Salah satu penerapan pengembangan teknologi di dalam rumah adalah Smart 

Home atau Automation Home yang biasa juga disebut otomatisasi rumah. Otomatisasi rumah 

dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap penghuni di dalam rumah [1]. 

Telebih lagi pada masa pandemi seperti ini juga harus mengurangi kontak fisik dengan 

lingkungan sekitar, termasuk saat akan mengakses rumah dengan menyentuh barang - 

barang yang dirasa harus dihindari untuk mengurangi penularan [2]. Sebelumnya telah 

dilakukan penelitian yang berhubungan dengan otomatisasi rumah ini, seperti penelitian 

tentang “Implementasi Aplikasi Rumah Pintar Berbasis Android dengan Microcontroller”. Pada 

penelitian ini Peneliti membuat aplikasi yang dapat menghidupkan dan mematikan lampu 

menggunakan android dengan mudah [3]. Penelitian selanjutnya adalah tentang 

“Perancangan Pengendali Rumah menggunakan Smartphone Android dengan menggunakan 

konektivitas Bluetooth”. Penelitian ini menggunakan bluetooth untuk mengontrol alat 

elektronik yang ada di rumah. [4]. Penelitian yang ketiga, “Sistem Pengunci Otomatis 

Terrarium Reptile dengan Kendali Aplikasi Fingerprint Berbasis Arduino”. Penelitian ini 

menggunakan solenoid dan Smartphone Fingerprint untuk membuka dan menutup pintu [5]. 

Dari ketiga penelitian tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah perangkat yang 

dapat dikendalikan menjadi satu aplikasi pengunci pintu dan pengendali lampu yang 

terkoneksi dengan bluetooth. Karena itu dibuatlah sistem otomatisasi keamanan rumah 

dengan android fingerprint dan pengontrol lampu menggunakan smartphone. 

Sistem keamanan ini menggunakan Android Fingerprint yang terkoneksi dengan 

bluetooth untuk membuka dan mengunci pintu, dan juga dapat mengontrol lampu dengan 

menggunakan android yang terkoneksi dengan bluetooth untuk mematikan dan 

menghidupkan lampu. Dengan adanya alat ini kebutuhan keamanan rumah dan pengontrol 

bisa terpenuhi lebih efektif dan efisien. 

2. Perancangan  

2.1 Diagram Alat 

Perancangan prototype alat ditunjukan pada diagram kotak yang ditunjukan seperti 

pada Gambar 1. 

Gambar 1. Diagram Kotak. 
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Sistem ini menggunakan aplikasi pada android untuk mengirimkan perintah dan 

mengirimkannya pada modul bluetooth HC-05, yang kemudian perintah diterima oleh 

arduino nano untuk di proses. Perintah berupa data sidik jari untuk mengakses pintu rumah 

dan perintah untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Kemudian data yang diperoleh 

diteruskan ke relay untuk mengoperasikan solenoid atau lampu. 

Gambar 2. Gaftar Alir. 

2.2 Perancangan Perangkat Lunak 

Untuk merancangan perangkat lunak menggunakan kodular sebagai pembuat aplikasi 

untuk smartphone. Proses pembuatan bisa dilakukan pada website kodular. Aplikasi ini berisi tombol 

untuk konektivitas bluetooth, tombol untuk scan sidik jari dan juga saklar untuk menghidupkan atau mematikan 

lampu 



 

Gambar 3. Dashboard Aplikasi yang telah Dibuat. 

Pengguna dapat mengirimkan sinyal dari smartphone menuju modul Bluetooth HC-06. 

Pada perancangan ini digunakan tombol yang bertuliskan “Connect Bluetooth Device”, yang 

selanjutnya akan menampilkan device yang  terkoneksi dengan Bluetooth Smartphone. 
 

Gambar 4. Device yang Terkoneksi. 

Jika telah terkoneksi dengan Bluetooth, maka sistem dapat dikontrol dengan 

mengunakan smartphone. 

2.3 Perancangan Perangkat Keras 

Rancangan skematik arduino dan modul bluetooth terdapat pada gambar 5. 

Gambar 5. Rancangan Skematik Arduino. 

Seperti pada Gambar 5, Arduino nano terhubung dengan modul bluetooth dan 

terminal blok untuk menghubungkannya pada relay. Selanjutnya relay akan dihubungkan 

langsung dengan solenoid dan 2 lampu. 



 

3.  Hasil Pengujian dan Analisis 

3.1. Pengujian Penyalaan Lampu 

Aplikasi sistem telah diintegrasikan dengan konektivitas bluetooth dan juga dicatu 

dengan listrik 220V AC yang telah dihubungkan dengan relay pada masing-masing lampu. 

Untuk pengujian penyalaan lampu dilakukan dengan kondisi lampu 1 (sebelah kiri) menyala 

dan lampu 2 (sebelah kanan) mati, begitu juga sebaliknya. 

Gambar 6. Penyalaan Lampu. 

Untuk menyalakan dan mematikan lampu bisa dilakukan dengan menggunakan tombol saklar yang 

terdapat dalam aplikasi. Ketika saklar ditekan terdapat status “Lampu hidup” ketika saat menyalakan lampu, dan 

status “Lampu mati” ketika saat mematikan lampu, seperti pada Gambar 7. 

Gambar 7. Status Lampu. 

Untuk pengujian jarak penyalaan lampu, seperti yang ditunjukkan Tabel 1 dibawah 

ini. 

Tabel 1. Pengujian Jarak untuk Mengontrol Lampu. 

Jarak Status pada aplikasi Kondisi Lampu 

1 Meter 

Lampu Hidup Lampu menyala 

Lampu Mati 
Lampu tidak 

menyala 

5 Meter 

Lampu Hidup Lampu menyala 

Lampu Mati 
Lampu tidak 

menyala 

10 Meter 

Lampu Hidup Lampu menyala 

Lampu Mati 
Lampu tidak 

menyala 

12 Meter 

Lampu Hidup 
Lampu tidak 

menyala 

Lampu Mati 
Lampu tidak 

menyala 



 

3.2 Pengujian Keamanan Sidik Jari 

Dengan sistem telah diintegrasikan dengan konektivitas bluetooth dan juga dicatu 

dengan power supply 12V DC yang telah dihubungkan dengan relay solenoid. Untuk pengujian 

keamanan sidik jari dilakukan dengan menguji 2 sidik jari yang telah didaftarkan (jari 

telunjuk kanan dan kiri) dan 4 sidik jari yang tidak  didaftarkan pada keamanan sidik jari 

bawaan smartphone. 

Gambar 8. Keamanan Sidik Jari. 

Identifikasi sidik jari dilakukan dengan menekan tombol “Fingerprint Lock”, setelah 

itu pengguna diarahkan untuk mengidentifikasi sidik jari, jika berhasil akan muncul status 

“Fingerprint recognized” yang berwarna hijau, lalu solenoid akan terbuka dan jika sidik jari tidak 

teridentifikasi akan muncul status “Fingerprint not recognized” yang berwarna merah, maka 

solenoid tertutup yang ditampilkan pada Gambar 9 di bawah ini.  

 

 



 

Gambar 9. Status Fingerprint. 

Untuk pengujian sidik jari yang benar atau salah, terdapat pada Tabel 2 di bawah ini 

Tabel 2. Pengujian Sidik Jari. 

Sidik Jari Status Fingerprint Solenoid 

Jari telunjuk kanan Fingerprint recognized Terbuka 

Jari telunjuk kiri Fingerprint recognized Terbuka 

Jari jempol kanan Fingerprint not recognized Tertutup 

Jari tengah kanan Fingerprint not recognized Tertutup 

Jari manis kanan Fingerprint not recognized Tertutup 

Jari manis kiri Fingerprint not recognized Tertutup 

 

4. Kesimpulan 

Pembuatan Sistem Otomatisasi keamanan rumah dengan Android Fingerprint dan 

pengontrol lampu menggunakan Smartphone telah berhasil dibuat, dengan alat dapat 

menjalankan perintah seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2 sesuai dengan yang diinginkan. 

Smartphone dapat terkoneksi dengan modul bluetooth sampai dengan jarak kurang lebih 10 

meter untuk mengontrol alat. Solenoid dapat bekerja dengan membaca 2 sidik jari yang benar 

(terdaftar) dan 4 sidik jari yang salah (tidak terdaftar) pada smartphone. 
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