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ABSTRAK 

 Pintu gerbang rumah merupakan salah satu alat yang dituntut untuk dapat 

diterapkan secara otomatis dalam bidang pelayanan fasilitas terhadap pemilik 

rumah. Alat ini menjadi peluang besar dalam pengembangan proses 

pengotomatisasian teknologi. Pintu gerbang otomatis sangat membantu pemilik 

rumah agar dapat memasukan ataupun mengeluarkan kendaraan bermotor tanpa 

harus bersusah payah membuka pintu tersebut secara manual.  

Berdasarkan hal tersebut pada proyek akhir ini dirancang dan dibuat 

miniplant sistem kendali pintu gerbang dengan aplikasi RFID berbasis 

Mikrokontroller ATMEGA8535. Diperlukan beberapa komponen pendukung, 

agar sistem kendali pintu ini dapat bekerja sesuai rancangan yang diinginkan. 

Adapun komponen pendukung tersebut diantaranya motor DC sebagai penggerak 

pintu pagar agar dapat membuka maupun menutup, dan sensor photodiode sebagai 

pendeteksi mobil pada saat masuk maupun keluar garasi,    

Adapun software yang dibutuhkan adalah Bascom AVR. Setelah 

perancangan alat selesai dibuat, dilakukan analisa alat untuk mengetahui kinerja 

alat. Program  bekerja dengan baik saat  mengidentifikasi 12 digit Id Card yang 

telah dimasukkan saat pembuatan program, kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan eksekusi perintah-perintah sesuai dengan flowchart yang telah dibuat. 

Setelah dilakukan pembuatan hardware dan memasukkan program, hasil 

pemutaran motor DC yang didapatkan telah sesuai dengan program pada 

mikrokontroller. Pada pembacaan RFID, untuk tag RFID A menunjukkan kode 

“1F00BF18AC14” yang digunakan sebagai perintah untuk membuka pintu 

gerbang. Sedangkan untuk tag RFID B menunjukkan kode “1F00BF188038” 

yang digunakan sebagai pembanding. Hal ini dimaksudkan bahwa sistem kendali 

pintu pagar ini tidak dapat dibuka dengan menggunakan sembarang tag RFID. 

Prosentase kinerja motor DC sebesar 100%. Sedangkan untuk sensor photodiode 

juga sebesar 100%. 
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