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BRANKAS DENGAN MENGGUNAKAN PESAN 
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Nama    : Syaifuddin Rambe 
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Dosen Pembimbing : Eko Prayitno, M.Kom 

 

Abstrak 

Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi khususnya dalam pencurian uang 

mendorong adanya pembuatan alat canggih yang disebut dengan brankas. Brankas 

merupakan tempat penyimpanan yang dianggap praktis tetapi memiliki resiko 

yang tinggi, karena memungkinkan mudahnya brankas untuk dibobol tanpa 

sepengetahuan pemiliknya. Dengan adanya hal tersebut, maka diperlukan sistem 

keamanan saat membuka dan menutup brankas. Salah satunya dengan 

menggunakan aplikasi rangkaian elektronik berbasis NodeMcu esp8266. Pada 

penelitian ini telah berhasil dibuat sebuah sistem keamanan buka tutup kunci 

brankas menggunakan pesan singkat Telegram berbasis NodeMcu esp8266. 

Sistem ini dibuat dengan menggunakan sumber tegangan +5V DC untuk 

motoserver, relay, NodeMcu esp8266, sensor red switch dan Buzzer. Berdasarkan 

hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

sistem keamanan brankas dalam penelitian ini dapat bekerja secara optimal. Alat 

ini dapat dibuka menggunakan pesan singkat Telegram.  

 

Kata Kunci : Internet of Things, NodeMcu esp8266, Sistem Keamanan Brankas, 

Telegram. 
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SECURITY SYSTEM OPEN AND CLOSE THE SAFE 

LOCK USING A SHORT TELEGRAM MESSAGE 

 

Student name       : Syaifuddin Rambe 

Student identity number  : 6103191330 

Supervisor       : Eko Prayitno, M.Kom 

 

ABSTRACK 

The high frequency of crime rate in the theft of money has encouraged the 

manufacture to produce an advanced tool called safe-deposit box. Safe-deposit 

box is a depository tool that is considered to be practical but have a high risk. 

This is because people are able to open it easily. Therefore, to save the safe-

deposit box, the security system using the telegram text message is needed to open 

and close the safe-deposit box. This system uses microcontroller-based electronic 

circuit applications. This research has been successfully created an open-close 

security system for key of safe-deposit box using a telegram text message based 

NodeMCU. It uses a voltage source + 5v dc for servo motor, LDR, laser, LED 

and Buzzer. The telegram text message is an input, NudeMCU as Microcontroller, 

servo motor, LED and Buzzer as media output. Based on the results of the 

analysis and testing that has been done, it can be concluded that the security 

system of safe-deposit box in this research can work optimally. This tool can be 

opened using telegram text message or a switch and locked the safe-deposit box 

using telegram text message. 

 

Keywords : Internet of Things, NodeMcu esp8266, Safe Security System, 

Telegram. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Brankas merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk menyimpan suatu 

barang berharga seperti surat-surat. Brankas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah brankas dengan tipe Steel Safes terbuat dari plat besi atau baja saja, 

brankas seperti ini dapat ditanam ke lantai atau dinding, brankas ini tidak tahan 

api dan biasanya hanya dipergunakan untuk penyimpanan surat-surat dan 

kebutuhan operasional usaha sekala kecil. Brankas tipe ini merupakan brankas 

yang tergolong murah dan banyak digunakan oleh orang-orang. (Farhan, Nuriadi 

& Amin, 2021). 

Pada zaman sekarang tingkat kriminalitas di negara Indonesia semakin 

tinggi, khususnya angka kriminalitas pencurian. Kemajuan peralatan-peralatan 

semakin memungkinkan manusia untuk membuat suatu peralatan yang semakin 

canggih khususnya di bidang teknologi dan komunikasi elektronika. Untuk 

mengatasi masalah pencurian diciptakan suatu alat yang disebut dengan brankas. 

Brankas merupakan tempat penyimpanan yang dianggap praktis tetapi memiliki 

resiko yang tinggi, karena memungkinkan mudahnya brankas untuk dibobol tanpa 

sepengetahuan pemiliknya.(Annisya, L, Hermanto, Candra, 2017). 

Saat ini telah banyak inovasi sistem keamanan kunci brankas otomatis 

dengan notifikasi telegram berbasis Arduino Uno. Fardani Najmi Nirmala (2021) 

melakukan penelitian mengenai implementasi system pengaman kunci brankas 

otomatis dengan notifikasi telegram berbasis arduino uno. 

Ariessanti dkk (2015) melakukan penelitian mengenai sistem keamanan 

brankas memanfaatkan suara yang ditransmisikan menggunakan bluetooth 

sebagai pengontrol kunci. Kemajuan teknologi khususnya di bidang sistem 

keamanan pada pintu brankas akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi 

keamanan barang berharga di dalam brankas itu sendiri. Karena secara praktis 

teknologi ini akan menjadi konsumsi atau kebutuhan sekunder personal atau orang 
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secara universal, sehingga pengguna atau user dapat lebih mudah melakukan 

aktifitas di luar tanpa khawatir dengan barang berharga di dalam brankas yang 

ditinggalkan. Penggunaan sistem keamanan saat membuka dan menutup brankas 

dirasa perlu guna peningkatan keamanan. Salah satunya dengan menggunakan 

aplikasi rangkaian elektronik berbasis Mikrokontroler. 

Telegram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan 

cepat dan aman, selain itu telegram sangat ringan, mudah dan gratis. Telegram 

bisa digunakan untuk smartphone, tablet, dan bahkan komputer (Sokibi, 2017). 

Telegram di sini berfungsi sebagai alat penerima notifikasi bahwa adanya tanda 

bahaya kepada pemilik brankas. 

Oleh karena itu, maka saya sebagai Penulis tertarik dalam mengangkat 

permasalahan ini dengan membuat kunci buka tutup brankas. Berdasarkan analisa 

di atas penulis mengambil judul sebagai berikut: “SISTEM KEAMANAN BUKA 

TUTUP KUNCI BRANKAS DENGAN PESAN SINGKAT TELEGRAM” 

sistem ini dapat membantu menyelesaikan masalah kekhawatiran pemilih brankas 

dari pencuri atau pembobolan secara paksa dan juga memberikan keamanan tinggi 

pada brankas tersebut karena hanya pemilik akun telegram yang bisa buka dan 

tutup kunci brankas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang sistem pengaman kunci brankas otomatis 

dengan notifikasi Telegram? 

2. Bagaimana cara kerja mengendalikan sistem pengaman kunci brankas 

otomatis dengan notifikasi Telegram? 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu dan untuk menghindari topik yang tidak perlu 

maka penulis membatasi pembahasan pembuatan alat ini. Adapun permasalahan 

ini adalah : 
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1. Sistem monitoring menggunakan aplikasi telegram yang sudah diatur 

dari pembuatan Telegram. 

2. Menggunakan NodeMcu ESP8266. 

3. Brankas yang dipakai menggunakan prototype. 

4. Software menggunakan Arduino IDE. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1.Untuk memberikan kemudahan (inovasi baru) dan keamanan di ruangan 

pimpinan perusahaan F3I Komputer Kisaran dengan menggunakan sistem 

remote control serta pengendalian jarak jauh menggunakan internet. 

2. Menghasilkan sebuah sistem pengaman brankas menggunakan notifikasi 

telegram berbasis NodeMcu ESP8266. 

 

Manfaat yang dicapai dari tugas akhir ini adalah: 

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena dengan adanya alat 

ini pada mereka yang memiliki brankas dokumen/uang maka akan lebih 

aman dan memudahkan dalam pengunciannya. 

2. Sebagai bahan referensi atau pembelajaran dan penambahan wawasan 

penggunaan Arduino Uno. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penelitian pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Rencana / Planning 

Rencana atau planning merupakan langkah awal dalam melakukan 

penelitian. Rencananya akan dibuat sebuah produk” Sistem Keamanan Buka 

Tutup Kunci Brankas Dengan Menggunakan Pesan Singkat Telegram” 

dengan inputan notifikasi pesan singkat ke telegram menggunakan Node 

Mcu8266. 
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2. Analisa 

Analisa berisi langkah-langkah awal pengumpulan data, penyusunan 

pembuatan produk ” Sistem Keamanan Buka Tutup Kunci Brankas Dengan 

Menggunakan Pesan Singkat Telegram” serta penganalisaan daya dan 

mendata hardware dan software apa saja yang akan digunakan dalam 

pembuatan produk. 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan system merupakan tahap pengembangan setelah analisis 

system dilakukan. Dalam perancangan ini akan memerlukan beberapa 

hardware yang akan digunakan seperti Arduino Uno, NodeMcu ESP8266, 

Solenoid Door Lock, serta menggunakan Arduino Ide sebagai text editor 

pemrogramannya. 

4. Implementasi 

Hasil dari penelitian ini akan diuji cobakan secara real untuk menilai 

seberapa baik produk ” Sistem Keamanan Buka Tutup Kunci Brankas 

Dengan Menggunakan Pesan Singkat Telegram” yang telah dibuat serta 

memperbaiki bila ada kesalahan- kesalahan yang terjadi. Kemudian hasil 

dari uji coba tersebut akan diimplementasikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Terdahulu 

Pada bagian kajian terdahulu ini merupakan upaya penulis untuk 

menemukan referensi sebelumnya dengan adanya keterkaitan dengan penelitian 

tugas akhir yang dibuat guna mendapatkan inspirasi dalam pembuatan laporan 

tugas akhir. Pada bagian ini penulis mencantumkan hasil penelitian sebelumnya 

dan membuat ringkasannya. Kajian yang mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian tugas akhir ini antara lain:  

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nasha Dewantara Putra, 2018) 

dengan judul Perancangan Wireless Smart Tag Device Sebagai Sistem Keamanan 

Rumah (Putra, 2018). Pada penelitian ini dapat dibuat dengan memanfaatkan 

sensor accelerometer serta mikrokontroler NodeMCU yang saling terhubung 

melalui jaringan wireless dan dapat memberikan peringatan dini kepada pemilik 

rumah melalui suara dari buzzer, lampu LED dan notifikasi melalui email yang 

telah terdaftar serta dapat dengan baik dipantau secara online. Dengan kata lain 

sistem yang telah di buat ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Sri Setyani, 2016) 

dengan judul Rancang Bangun Alat Pengaman Brankas Menggunakan Rfid ( 

Radio Frequency Identification ) Dengan Memanfaatkan E-Ktp Sebagai Tag 

Berbasis Arduino (Setyani, 2016). Pada penelitian ini dapat mengaman brankas 

menggunakan sensor RFID berbasis arduino dapat dirancang dengan baik dan 

layak sesuai uji kelayakan oleh dosen ahli dengan nilai persentase sebesar 

84,375% diatas batas minimal kategori layak yaitu 70%. 

Dalam jurnal penelitian oleh (Mulyapriadi dan Tjandra, 2016) dengan 

judul Sistem Keamanan Brankas Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler 

dengan Menggunakan SMS serta PIN dan RFID (M. Wijaya, T. Susila, 2016). 

Pada penelitian ini dijelaskan Perangkat ini digunakan untuk mengamankan 

barang berharga yang terdapat pada brankas dan membuka serta mengunci pintu 

brankas secara otomatis menggunakan SMS serta PIN dan RFID. 
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Dalam jurnal penelitiannya (Ade, Ivan, Ali, Ina 2018) dengan Sistem 

Keamanan Rumah Menggunakan RFID, Sensor PIR dan Modul GSM Berbasis 

Mikrokontroler (A. Mubarok, I. Sofyan, A. A. Rismayadi, I. Najiyah, 2018). Pada 

penelitian ini dijelaskan melalui perfomance pengamatan pada tiap-tiap bagian 

pada peralatan, dilakukan pengukuran pada masing-masing blok sistem ataupun 

komponen yang digunakan sehingga dapat dilakukan perbandingan antara teoritis 

dan secara praktiknya.  

Selanjutnya jurnal penelitian oleh (Triuli Novianti, 2019) dengan judul 

Rancang Bangun Pintu Otomatis Dengan Menggunakan RFID (Novianti, T. 

2019). Pada penelitian ini dijelaskan sebuah perangkat kunci elektronika yang 

berbasis RFID yang mampu diprogram oleh aplikasi Arduino  dengan membuat 

sistem keamanan menggunakan Radio Frequency indentification (RFID) sebagai 

gelombang radio frekuesi pembawa data yang akan diterima receiver.dan 

membrane keypad sebagai pengganti Card RFID bila user tidak membawa kunci 

rumah/card RFID. Hasil Penelitian ini berupa prototype pintu otomatis 

menggunakan RFID yang dapat beroperasi dengan baik. Kemampuan sensor 

RFID mendekteksi  id antara Card dan Reader jarak  maksimalnya 5cm. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Irfan, Unang, Rohmat 

2018) dengan judul Internet Of Things Sistem Keamanan Rumah Berbasis 

Raspberry pi dan Telegram Messengger(Irfan, Unang, Rohmat 2018). Pada 

penelitian ini dijelaskan  Ketika sensor PIR (Passive Infra Red) mendeteksi gerak 

manusia, maka kamera Raspberry Pi akan mengambil foto dan mengirimkan 

hasilnya kepada pengguna melalui Telegram Messenger. Bot pada Telegram 

Messenger akan menawarkan 2 fitur yang dapat dipilih oleh pemilik rumah, yaitu 

mengambil foto atau video. Dari hasil pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil 

berupa jarak maksimum deteksi obyek terhadap sensor adalah 6 meter. 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori ini berisi tentang dasar-dasar teori dan konsep seperti 

pengertian alat yang berhubungan jelas dengan judul, yang didasari beberapa 

komponen-komponen yang digunakan nantinya. 
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2.2.1 Brankas 

Brankas adalah lemari atau kotak besi tahan api yang biasa dipergunakan 

untuk melindungi barang-barang berharga dari bahaya kebakaran dan 

pencurian/pembongkaran (seperti uang, surat-surat berharga, persiapan, dll). 

 

Gambar 2.1 Brankas 

(Sumber : https://medium.com) 

 

2.2.2 Internet of Things (IoT) 

 Internet of Things (IoT) atau dikenal juga dengan singkatan IoT, 

merupakan   sebuah   konsep   yang   bertujuan   untuk   memperluas   manfaat 

darikonektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IOT muncul 

sebagai isu besar di Internet diharapkan bahwa miliaran hal fisik atau benda akan 

dilengkapi dengan berbagai jenis sensor terhubung ke internet melalui jaringan 

serta dukungan teknologi seperti tertanam sensor dan aktualisasi , jaringan sensor 

nirkabel, real-time dan layanan web, IOT sebenarnya cyber fisik sistem atau 

jaringan dari jaringan. Dengan jumlah besar hal / benda dan sensor / aktuator yang 

terhubung ke internet, besar-besaran dan dalam beberapa kasus aliran data real-

time akan otomatis dihasilkan oleh hal-hal yang terhubung dan sensor. Dengan 

demikian, dapat kita simpulkan bahwa internet of things membuat kita membuat 

suatu koneksi antara mesin dengan mesin. 

 

https://medium.com/
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Gambar 2.2 Internet of Things (IoT) 

(sumber : internetofthings.com) 

  

2.2.3 Relay 

Relay merupakan perangkat elektronika yang digunakan sebagai switch 

control. Modul relay menggunakan gaya elektromagnetik untuk dapat memutus 

atau mengalirkan arus listrik pada suatu perangkat, sehingga ia membutuhkan 

tegangan sendiri untuk dapat bekerja (Nugraha et al., 2019; Widiana et al., 2019). 

Relay bekerja mengadalkan arus listrik yang mengalir pada coil didalamnya. 

Ketika arus listrik mengalir pada coil, maka akan tercipta medan magnet yang 

akan menarik tuas pada relay. Sehingga kondisi kontak pada relay akan berubah 

yang tadinya terbuka (Normally Open), menjadi tertutup (Normally Closed) 

begitu pula sebaliknya. 

 

 

Gambar 2.3 Modul Relay 

(Sumber : https://sunupradana.info/modul relay) 

 

 

 

 

https://sunupradana.info/modul
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2.2.4 Solenoid Door Lock 

Solenoid door lock merupakan perangkat elektronika yang dapat 

digunakan untuk pengamanan pintu. Sama seperti slot pintu biasanya, Solenoid 

Door Lock memiliki dua kondisi yaitu Normally Open (NO) dan Normally Close 

(NC) (Dharma et al., 2018). Namun untuk mengendalikan dua kondisi tersebut, 

solenoid door lock membutuhkan tegangan listrik sebesar 12-volt untuk dapat 

bekerja. Tidak cukup tegangan listrik saja, untuk mengendalikannya solenoid 

door lock harus terhubung pada suatu sistem kontrol. Kontrol solenoid tersebut 

akan dikendalikan oleh relay, dimana relay mampu memutus atau mengalirkan 

arus listrik sesuai dengan perintah dari mikrokontroler. 

 

 

Gambar 2.4 Solenoid Door Lock 

(Sumber : www.ubuy.co.id) 

 

2.2.5 NodeMcu ESP8266 

NodeMcu ESP8266 sebagai dasar utamanya, sehingga diperlukan sebuah 

modul NodeMCU untuk menjadi otak dasarnya. Perancangan perangkat keras ini 

dilakukan untuk mewujudkan terciptanya alat keamanan brankas yang dapat 

dioperasikan oleh aplikasi Telegram maupun Desktop. Pembahasan di titik 

beratkan pada perancangan alat buka tutup kunci brankas menggunakan sistem 

internet of things yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran dan mengacu pada 

sumber yang berhubungan dengan alat. 

 

 

http://www.ubuy.co.id/
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Gambar 2.5 NodeMcu ESP8266 

(Sumber : www.teknodika.com) 

 

2.2.6 Kabel Jumper 

Kabel Jumper adalah kabel elektrik untuk menghubungkan antar 

komponen di breadboard tanpa memerlukan solder. Kabel jumper umumnya 

memiliki connector atau pin di masing-masing ujungnya. Connector untuk 

menusuk disebut male connector, dan connector untuk ditusuk disebut female 

connector. Kabel jumper dibagi menjadi 3 yaitu : Male to Male, Male to Female 

dan Female to Female. 

 

 

Gambar 2.6 Kabel Jumper 

(Sumber: www.aldyrazor.com) 

 

2.2.7 Arduino IDE 

Arduino  Integrated. Development. Environtment  (IDE) adalah sebuah 

editor yang digunakan untuk menulis program, mengcompile, dan mengunggah ke 

papan Arduino. Arduino development environment terdiri dari editor teks untuk 

menulis kode, area pesan, console teks, toolbar dengan tombol-tombol untuk 

fungsi umum, dan sederetan menu. Software yang ditulis menggunakan Arduino 

http://www.teknodika.com/
http://www.aldyrazor.com/
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dinamakan sketches. Sketches ini ditulis di editor teks dan disimpan dengan file 

yang berekstensi .ino. Editor teks ini mempunyai fasilitas untuk cut/paste dan 

search/replace. Area pesan berisi umpan balik ketika menyimpan dan 

mengunggah file, dan juga menunjukkan jika terjadi error. 

 

Gambar 2.7 Arduino IDE 

(Sumber : www.arduino.cc) 

 

2.2.8 Sensor Red Switch 

Sensor yang memiliki kapasitif karena dua tembaga dalam sensor adalah 

dua plat kapasitor. Dua plat ini bisa ditarik menghadap satu sama lain, dengan 

ruang kosong di antaranya. Dengan menaruh material di antara plat, besaran 

muatan kapasitansi akan berubah dan mengubah tegangan. Bahan ini disebut 

dielektrik, dan banyaknya perubahan kapasitansi untuk material tertentu disebut 

konstanta dielektrik material.   

 

 

Gambar 2.8 Sensor Red Swicth 

(Sumber : www.jkco.in) 

 

2.2.9 Power Suplay 

Power Suplay adalah komponen yang memasok daya ke satu atau lebih 

beban listrik. Umumnya, Power Suplay mengubah satu jenis daya listrik ke yang 

lain. Tetapi, juga mampu mengubah bentuk energi yang berbeda. 

http://www.arduino.cc/
http://www.jkco.in/
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Gambar 2.9 Power Suplay 

(Sumber : www.tokosigma.com) 

 

2.2.10 Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja 

buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan 

yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus 

sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau 

keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan 

dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan 

diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan 

menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indicator bahwa proses telah 

selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm). 

 

 

Gambar 2.10 Buzzer 

(Sumber : www.mouser.co.id) 

 

2.2.11 Batrai 

Batrai adalah adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang 

disimpannya menjadi energi Listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat 

elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portabel seperti Handphone, 

Laptop, Senter, ataupun Remote Control menggunakan Baterai sebagai sumber 

listriknya. Dengan adanya Baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik 

http://www.tokosigma.com/
http://www.mouser.co.id/
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untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita sehingga dapat dengan mudah 

dibawa kemana-mana. 

 

Gambar 2.11 Batrai 

(Sumber : www.blog.eleviana.co.id) 

 

2.2.12 Telegram 

Telegram adalah sebuah aplikasi, user untuk mengirim pesan dengan cepat  

dan aman, selain itu Telegram sangat ringan, mudah dan gratis. Telegram dapat 

digunakan pada smartphone, tablet dan bahkan komputer. Telegram untuk 

platform iOS diluncurkan pada tanggal 14 Agustus 2013. Sedangkan versi alfa 

untuk platform Android secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2013. 

Untuk iOS dapat berjalan pada versi iOS 6 dan ke atasnya, Android berjalan pada 

versi Android 4.1 dan ke atasnya, dan Windows Phone. 

Selain pada smartphone, Telegram juga dapat menggunakan versi Web 

Telegram atau dengan memasang aplikasi Telegram Desktop untuk sistem operasi 

Windows, OSX, dan Linux. Telegram dapat mengirim pesan teks, foto, video dan 

dokumen dalam jenis apapun. Selain itu, Selain keunggulan-keunggulan di atas, 

salah satu keunggulan telegram yang lainnya adalah fasilitas Bot Telegram. 

 

 

Gambar 2.12 Telegram 

(Sumber : web.telegram.org) 

http://www.blog.eleviana.co.id/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Data dan Alat Penelitian 

3.1.1 Data Penelitian 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mencari informasi dan 

referensi dari berbagai jurnal yang membahas tentang alat sistem keamanan buka 

tutup kunci brankas dengan menggunakan pesan singkat Telegram. 

 

3.1.2 Alat Penelitian 

Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa perangkat keras 

(Hardware) dan Perangkat Lunak (Software). Hardware adalah perangkat yang 

sifat dapat dilihat dan disentuh atau dipegang, yang mana berfungsi sebagai 

pendukung proses dari Software. Sementara Software adalah program-program 

yang digunakan untuk  menjalankan perintah yang sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Perangkat Lunak 
No Nama Spesifikasi 

1 Sistem Operasi  Windows 7 

2 Arduino IDE Versi 1.8.13 

3 Aplikasi Telegram Versi Terbaru 

Tabel 3.2 Perangkat Keras 
No Nama Jumlah 

1 Laptop 1 Unit 

2 Smartphone 1 Unit 

3 BOX Brankas 1 Unit 

5 NodeMcu ESP8266 1 Unit 

6 Relay 1 Unit 

7 Sensor Red Swicth 1 Unit 

8 Power Suplay 1 Unit 

9 Jumper 1 Unit 

10 Solenoid Door Lock 1 Unit 

11 Buzzer 1 Unit 
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12 Batrai 1 Unit 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Pada perancangan penelitian ini terdapat tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan untuk memastikan upaya penelitian dan perancangan program akan 

mencapai hasil yang maksimal. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

(Sumber : Data Olahan) 

 

3.2.1    Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi saat ini. Dan dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini. 

 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari refrensi tentang sistem 

keamanan buka tutup kunci brankas menggunakan pesan singkat Telegram.  

 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Masalah 

Perancangan Sistem 

Pembuatan Sistem 

Pengujian Sistem 

Pembuatan Hasil 
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3.2.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan untuk mempermudah dalam pembuatan 

sistem dalam penelitian yaitu sistem keamanan buka tutup kunci brankas. 

Perancangan sistem ini diawali dengan pembuatan alur sistem yang dilengkapi 

dengan gambar, pemilihan alat, bahan dan proses. 

 

3.2.4 Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan proses perangkaian sistem, mulai dari 

menghubungkan sensor-sensor yang diperlukan, melakukan proses konfigurasi 

antar perangkat hingga menampilkan hasil penelitian pada hasil percodingan. 

 

3.2.5 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian pada alat dan percodingan yang telah 

dibuat, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh perangkat yang di buat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengimplementasian rancangan yang 

telah dibuat dengan menjalankan dan melakukan uji coba pada rancang sistem. 

 

3.2.6 Pembuatan Hasil Laporan 

Setelah selesai dan mendapatkan hasil analisa dari penelitian, maka 

selanjutnya penulis melakukan pembuatan laporan sebagai bukti penelitian yang 

telah di lakukan. 

 

3.3 Perancangan 

3.3.1 Perancangan Sistem Secara Umum 

Rancangan  kerangka kerja penelitian yang saya lakukan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah, melakukan buka tutup kunci brankas dari jarak 

jauh maupun dekat dan pemberitahuan jika ada pembobolan brankas 

menggunakan pesan singkat telegram, dan NodeMCU akan menyimpan data 

tersebut ke dalam database internet memanfaatkan API (Application Program 

Interface). Telegram mempunyai API (Application Program Interface) yang  

mengizinkan pengembang perangkat lunak untuk membuat dan mengintegrasikan 
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telegram dengan aplikasi yang lain secara gratis. Dengan bantuan layanan dari 

API Telegram kita dapat mengontrol dan memantau meskipun dalam keadaan 

jauh secara otomatis ada banyak keuntungan yang didapat, sistem ini dibangun 

dengan fitur yang dapat memberikan pesan dan notifikasi yang berisi informasi 

secara realtime. 

 

 

Gambar 3.2 Perancangan Sistem Secara Umum 

(Sumber : Data Olahan) 
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3.3.2 Rancangan Diagram Alur Sistem Secara Umum 

Simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu 

masalah, dengan menggunakan flowchart akan memudahkan pengguna 

melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah, 

disamping itu flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara 

pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart membantu 

memahami urutan-urutan logika yang rumit dan panjang. 

Flowchart membantu mengkomunikasikan jalannya program ke orang lain 

(bukan pemrogram) akan lebih mudah. Flowchart adalah sekumpulan gambar-

gambar tertentu untuk menyatakan alur dari suatu program yang akan 

diterjemahkan ke salah satu bahasa pemrograman. Kegunaan flowchart sama 

seperti halnya algoritma yaitu untuk menuliskan alur program tetapi dalam bentuk 

gambar atau symbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rancangan Diagram Alur Sistem Secara Umum 

(Sumber : Data Olahan) 
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3.3.3 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras (hardware) ini berisi tentang rangkaian 

sistem yang terdiri dari NodeMCU ESP8266 (sebagai mikrokontoler utama), 

handphone (sebagai pembuat alur menuju telgram), box brankas (sebagai bahan 

yang mau di uji untuk membuat alat).  

 

3.3.4 Perancangan Perangat Lunak 

Pada tahapan ini dilakukann proses pemograman pada NodeMCU 

ESP8266 menggunakan bahasa pemograman arduino untuk mengupload sketch 

pemograman pada sensor soil moisture yang telah dirakit.  Selanjutnya data akan 

diproses dan data akan dikirim ke Telegram. 

 

3.3.5 Perancangan Pada Telegram  

Perancangan pada Telegram Bot adalah hal yang penting dalam 

pembuatan sistem ini. Telegram Bot adalah sebuah layanan message didalam 

aplikasi Telegram yang menggunakan robot sebagai media perpesanannya. Dalam 

dunia mikrokontroler Telegram bot bisa digunakan untuk mengontrol, monitoring 

perangkat di sekitarnya dan masih banyak kegunaannya. Mikrokontroler 

NodeMCU agar dapat terhubung dengan aplikasi Telegram harus memiliki sebuah 

API Token, idChat, SSID dan Password WiFi melalui script yang diupload pada 

mikrokontroler NodeMCU. API Token dan id Chat didapat ketika pertama kali 

membuat Bot di aplikasi Telegram. 
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Gambar 3.4 Bot Telegram 

(Sumber : Data Olahan) 

 

3.4 Gambar Hasil Penelitian 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa telah 

diwujudkan sebuah sistem Internet of Things (IoT) sistem keamanan buka tutup 

kunci brankas dengan menggunakan WiFi dan koneksi internet sebagai 

komunikasinya dan NodeMCU sebagai pengolah data dan perangkat 

pengendaliannya. User Interface yang membangun sistem ini adalah aplikasi 

Telegram yang dapat diakses dengan software desktop dan App Android dari 

berbagai perangkat, baik smartphone maupun komputer selama perangkat 

terhubung dengan koneksi WiFi Internet. 

Hal ini memudahkan pengendalian brankas, karena pengguna dapat berada 

di mana saja selama aplikasi Telegram dapat terhubung di smartphone maupun 

laptop dan komputer. Dalam penelitian ini brankas yang dikendalikan dalam 

bentuk simulasi. Untuk koneksi dengan WiFi sudah diprogram dari awal pada 

NodeMCU , jika ingin mengganti SSID dan Password maka harus dilakukan 

dengan cara mengganti SSID dan Password WiFi yang ada di scrip program 

Arduino IDE dan melakukan upload ulang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PENGUJIAN 

 

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem pada perangkat keras 

dan perangkat lunak dari perancangan yang telah dibahas pada Bab III. 

 

4.1 Hasil Implementasi 

Dari penelitian tugas akhir ini dihasilkan sebuah prototype sistem 

keamanan brankas dengan menggunakan pesan singkat Telegram. Selain itu dapat 

membantu kemudahan dan keamanan di ruangan pimpinan perusahaan F3I 

Komputer Kisaran dengan mengirimkan notifikasi pada telegram, alat ini 

menggunakan IoT agar penggunanya dapat menggunakan alat ini kapan pun dan 

di mana pun dengan ketentuan harus terhubung ke jaringan internet serta 

pengendalian jarak jauh. 

Prototype alat keamanan brankas ini dibuat menggunkan beberapa 

komponen yaitu hardware dan software yang telah dikonfigurasi dan 

dihubungkan satu sama lain sehingga dapat berfungsi dan berjalan dengan baik 

sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. 

Adapun hasil dari penelitian secara umum berupa prototype alat keamanan 

brankas dengan notifikasi Telegram dan buzzer sebagai alarm berbasis IoT yang 

dinyatakan pada gambar di bawah ini. 
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4.1.1 Implementasi Sistem Secara Umum 

 

Gambar 4.1 Prototype Alat Keamanan Brankas 

(Sumber Data Olahan) 

 Pada gambar 4.1 Merupakan gambar dari prototype alat keamanan brankas 

dengan notifikasi telegram dan alarm berbasis IoT  dimana prototype  ini 

menggunakan sensor reed switch untuk mengirim notifikasi pada Telegram, selain 

itu prototype ini juga menggunakan buzzer sebagai alarm, dan menggunakan 

NodeMcu esp8266. 

 

4.1.2 Cara Membuat Bot Baru Telegram 

Hal pertama kali yang harus dilakukan untuk membuat bot telegram ialah 

masuk ke aplikasi Telegram lalu ke menu pencarian, setelah itu ketikan 

BotFather, seperti di gambar di bawah ini. Untuk melakukan pembuatan bot baru. 
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Gambar 4.2 Membuat Bot Telegram 

(Sumber Data Olahan) 
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4.1.3 Implementasi Komunikasi Mikrokontreler Dan Wifi 

Implementasi Komunikasi wifi ke NodeMcu esp8266, yang bertujuan 

untuk menghubungkan NodeMcu esp8266 dengan wifi agar data bisa dikirim ke 

telegram berupa notifikasi, dan source code nya bisa dilihat dibawah ini. 

 

Gambar 4.3 Komunikasi Mikrokontreler Dan Wifi 

(Sumber Data Olahan) 

 

4.1.4 Implementasi Komunikasi Mikrokontreler Dan Telegram 

Implementasi komunikasi mikrokontroler ke telegram ini dilakukan agar 

mikrokontroler dapat mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke telegram. 

Dengan dilakukannya pengkonfigurasian dengan memberikan token dan id bot 

telegram sehingga telegram dapat berkomunikasi dengan mikrokontroler. 

 

Gambar 4.4 Token Bot Telegram 

(Sumber Data Olahan) 
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Gambar 4.5 IDBot Telegram 

(Sumber Data Olahan) 

 

4.1.5 Komunikasi Mikrokontreler Dan Sensor Reed Switch 

Implementasi komunikasi mikrokontroler dan sensor reed switch dimulai 

dengan melakukan pengujian terlebih dahulu apakah senso akan menampilkan 

notifikasi dengan benar atau tidak.  

Untuk mengetahui apakah sensor dapat berkomunikasi dengan baik 

dimulai dengan meghubungkan nodemcu dengan sensor ke kabel jumper yang 

sudah terpasang dengan benar dan dilanjutkan dengan proses kode program 

seperti dibawah ini. 

 

Gambar 4.6 Komunikasi Mikrokontroler Dan Sensor Reed Switch 

(Sumber Data Olahan) 

 

4.1.6 Komunikasi Mikrokontreler Dan Relay 

Implementasi komunikasi mikrokontroler dan relay dimulai dengan 

melakukan pengujian terlebih dahulu apakah relay akan menampilkan notifikasi 

pada telegram dengan benar atau tidak.  

Untuk mengetahui apakah relay dapat berkomunikasi dengan baik dimulai 

dengan meghubungkan nodemcu dengan relay ke kabel jumper yang sudah 
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terpasang dengan benar dan dilanjutkan dengan proses kode program seperti 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.7 Komunikasi Mikrokontroler Dan Relay 

(Sumber Data Olahan 

 

4.2 Pengujian 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang telah 

diimplementasikan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dalam pengujian sistem 

ini terdapat beberapa pengujian yang dilakukan seperti, pengujian sistem secara 

keseluruhan, pengujian setiap sensor yang digunakan, pengujian data sebelum dan 

sesudah dikirim serta delay pengiriman. 

 

4.2.1 Pengujian Keseluruhan Sistem Secara Umum 

Pengujian dilakukan secara keseluruhan setelah perangkat terpasang 

dengan lengkap dan benar ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja dari sistem  

prototype alat keamanan brankas dengan notifikasi telegram dan alaram berbasis 

IoT. Pengujian dimulai saat sensor mengirim notifikasi pada Telegram. Apabila 

pintu brankas dibuka paksa maka buzzer akan berbunyi dan sensor mengirim 

mengirimkan notifikasi Telegram ke mobile user. Adapun hasil pengujian terdapat 

pada tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 

 

No 

 

Item Pengujian 

Hasil 

Berhasil Gagal Keterangan 

1 Pembacaan 

sensor. 

 

 

 

 Notifikasi 

masuk ke 

telegram 

2 Pembacaan 

apakah 

nodemcu telah 

terhubung ke 

telegram. 
 

 Lampu LED 

menyala 

3 Buzzer sebagai 

alarm. 

 

 Lampu LED 

dan akan 

berbunyi 

4 Mengirimi 

notifikasi sesuai 

kondisi ke bot 

telegram. 

 

 - 

 

Kesimpulan dari tabel 4.1 adalah bahwasanya semua pengujian sistem 

berjalan dengan lancer dengan tanpa ada kendala yang tidak berjalan. 

  

4.2.2 Pengujian Sensor Reed Switch 

Pengujian sensor reed switch ini dilakukan dengan simulasi kondisi 

brankas dalam keadaan tertutup, maka output seperti buzzer off dan notifikasi di 

telegram masih belum terkirim. Apabila brankas dibuka paksa maka buzzer on 

notifikasi terkirim. 
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Tabel 4.2 Pengujian Sensor 

Pembobolan Brankas Kondisi Kriteria 

 

 

 

 

Notifikasi masuk ke 

telegram dan buzzer 

berbunyi 

 

 Kesimpulan dari tabel 4.2 adalah bahwasanya pengujian sensor reed 

switch berjalan dengan lancar dengan adanya notifikasi terkirim ke Telegram 

tanpa ada kendala yang tidak berjalan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya 

dan sara yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil studi literatur, analisas, 

perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari pengerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Sistem ini akan memudahkan bagi pemilik brankas dalam menyimpan 

surat-surat, hanya akun pemilik brankas yang dapat akses untuk buka 

dan tutup kunci brankas, jika pintu dibuka secara paksa dapat 

mengaktifkan alarm buzzer dan mengirimkan pesan ke telegram. 

2) Perancangan dan pembuatan prototype alat keamanan brankas dengan 

notifikasi telegram dan alarm berbasis IoT telah berhasil 

diimplementasikan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

3) Hasil dari pantauan sistem keamanan brankas dapat dilihat melalui 

aplikasi Telegram maupun desktop. Dengan bantuan dari aplikasi 

telegram pula ini berjalan dengan sangat baik. 

4) Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini dari kinerja sensor 

yang dilakukan, sistem ini dapat berfungsi dengan baik, sensor reed 

switch dapat mengirim notifikasi pada telegram yang mana buzzer 

akan berbunyi  jika dibuka paksa brankas tersebut. 

5) Dari beberapa pengujian yang dilakukan hasil data yang dikeluarkan 

oleh serial monitor telegram dan pesan yang tersampaikan pada 

telegram menunjukkan data yang sama. Hal ini membuktikan bahwa 

sistem dapat bekerja sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat. 

 

 



 
 

30 
 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan dan 

perbaikan sistem ini selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan fitur 

finger print dan notifikasi yang terkirim langsung ke pemilik brankas. 

2) Menggunakan pintu secara otomatis ketika terbuka dan tertutup. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

1. Lampiran from lembar asistensi bimbingan.            
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2. Lampiran saran dan perbaikan dosen pembimbing. 
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Lampiran saran dan perbaikan dosen  penguji I 
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Lampiran saran dan perbaikan dosen penguji II 
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