
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa 

peneliti sebelumnya sebagai acuan terhadapt pembuatan proyek sistem keamanan 

pada rumah, adapun beberapa studi literature yang digunakan yaitu:   

Ade Surya Ramadhan, Lekso Budi Handoko (2016) melakukan peenlitian 

tugas akhir yang berjudul  “Rancang Bagun System Keamanan Rumah Berbasis 

Arduino Mega 2560. Pada penelitian ini penulis mengembangakan prototype 

sistem keamanan rumah yang menggunakan multi sensor berbasis 

mikrokontroller. Sensor yang digunakan pada penelitian ini yaitu sensor magnetic, 

sensor gerak, sistem ini menggunakan layanan SMS sebagai alat yang 

memberikan informasi peringatan kepada pemilik rumah. 

Ali Akbar Rismayadi (2018) Dengan penelitian yang berjudul ”Sistem 

Keamanan Rumah Menggunakan RFID, Sensor PIR dan Modul GSM Berbasis 

Mikrokontroler”. Penelitian ini bertujuan membangun sistem pengaman rumah 

menguanakan RFID, di dukung dengan penambahan sensor PIR sebagai sensor 

yang dapat mendeteksi adanya gerakan atau aktifitas dalam ruangan. Pada 

rancangan ini penulis menggunakan modul GSM sebagai sistem informasi 

perimngatan kepada penguna dengan mengirimkan SMS. 

Wahyudin, Tri, Rahajoeningroem(2015) yang melakukan penelititan 

dengan Judul “Perancangan dan Pembuatan Sistem Keamanan Rumah 

Menggunakan SMS Gateway Berbasis Mikrokontroler Arduino Atmega 2560”. 
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Penelitian ini bertujaun untuk merancang suatu perangkat yang dapat digunakan 

sebagai sistem keamanan pada rumaha maupun monitoring akan potensi 

terjadinya kebakaran pada rumah sebagai upaya pencegahan sistem akan 

memeberikan informasi dengan cara mengirimkan SMS pada pengguna diikuti 

dengan aktifnya beberapa tanda peringatan seperti alarm, indicator lampu serta 

tampilan pada LCD. Berikut merupakan tabel kesimpulan study literature 

berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan diatas. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Judul  Kesimpulan Penelitian 

Ade Surya 
Ramadhan, Lekso 
Budi Handoko 
(2016) 

Rancang Bagun System 
Keamanan Rumah 
Berbasis Arduino Mega 
2560 

Pengembangan protptype  dan 
multi sensor yang dilengkapi 
dengan layanan SMS sebagai 
alat infomasi peringatan 

Ali Akbar 
Rismayadi (2018) 

Sistem Keamanan Rumah 
Menggunakan RFID, 
Sensor PIR dan Modul 
GSM Berbasis 
Mikrokontroler 

Parancangan sistem keamanan 
rumah menggunakan RFID 
sebagai kunci, dan 
mikrokontroller sebagai sistem 
kontrol. 

Wahyudin, Tri, 
Rahajoeningroem 
(2015) 

Perancangan dan 
Pembuatan Sistem 
Keamanan Rumah 
Menggunakan SMS 
Gateway Berbasis 
Mikrokontroler Arduino 
Atmega 2560 

Penelitian ini menggunakan 
SMS gateway sebagai sistem 
peringatan yang diterapkan pada 
sistem keamanan rumah dari 
kebakaran dan pencurian, 
dilengakapi beberapa sensor 
yang mendukung monitoring 
informasi seperti LCD. 

 

Berdasarkan dari studi literatur diatas maka dari itu penulis merancang 

sebuah sistem keamanan rumah  menggunakan RFID dan biometri sebagai sistem 

pengaman, kamera sebagai pemantau visual dengan menggunakan Arduino 

sebagai controller. Sistem ini diharapkan dapat menambah kekurangan dari 
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penelitian sebelumnya dengan menambahkan sensor biometri sebagai autentifikasi 

pengguna sebelum dapat mengakses pintu.  

 

2.1 Sistem Keamanan  
Sekarang ini teknologi sudah banyak berkembang sehingga memiliki banyak 

pengamanan seperti kamera CCTV, kunci elektronik, sensor inframerah, sensor 

gerak, sensor asap, akan memberikan pemilik rumah rasa aman yang 

diinginkannya. Terutama mencegah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. 

Namun, ada kerepotan untuk menangani semua pengamanan diatas, seperti harus 

menghidupkan dan mematikan keamanannya satu per satu, jika ingin memasuki 

rumah, rekaman CCTV harus diawasi dan dilihat oleh pegawai keamanan dan 

dapat mengelembungkan biaya perawatan/penggunaan. Beberapa pengaman 

seperti sensor gerak dan sensor inframerah, dan kunci elektronik, sudah menjadi 

satu kesatuan tersendiri, menjadikannya sistem yang terintegerasi satu dengan 

yang lainnya memudahkan pengoperasian dan penanganannya. 

Menggabungkan banyak peralatan keamanan, dan menjadikannya satu 

kesatuan yang bekerja secara bersama, saling bekomunikasi satu sama lain adalah 

inti dari sistem keamanan terintegerasi. Membuat sebuah sistem yang utuh dengan 

menggabungkan peralatan-peralatan elektronis tanpa memberikan kemampuan 

memberikan keputusan yang utuh adalah sama dengan mobil tanpa pengemudi. 

Sistem yang baik tidak hanya banyak yang berintegerasi dengannya namun juga 

memiliki kemampuan ‘berpikir’ yang memadahi, kemampuan ini berbanding 

lurus dengan banyaknya peralatan elektronis yang terintegerasi. Maka dari itu, 
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pembuatan program keamanan yang memadahi sama pentingnya dengan hanya 

merancang peralatan elektronis yang ada. 

2.2 Radio-Frequency Indentification 

Radio-Frequency Identification (RFID) menggunakan gelombang radio 

untuk membaca informasi yang disimpan pada tag. Tag ini dapat dibaca sampai 

pada jarak beberapa meter, dan tidak harus pada jarak pandang pembaca. RFID 

dapat memberikan integritas yang cukup tinggi walau bekerja dalam kondisi yang 

ekstream.  

 

Gambar 2.1. Cara kerja RFID 

Sistem RFID terbuat dari dua bagian, tag atau penanda dan reader atau 

pembaca. RFID tag terdiri dari dua komponen, antena dan microchip. Antena 

sebagai penerima dan pengirim sinyal, dan microchip sebagai pengolah informasi 

dan penyimpan kode unik. Tag dapat bekerja secara aktif dengan menggunakan 

sumber tenaga sendiri atau, yang banyak dipakai, pasif tanpa sumber daya sendiri 

dan harus mengambil daya dari reader-nya. Tag pasif menggunakan prinsip 

induksi untuk mendapatkan daya dari reader-nya. Ketika ada medan magnet yang 

melewati gulungan kabel tembaga (antena), arus akan muncul pada antena. Arus 

ini yang kemudian akan memberi daya pada microchip, dan kemudian microchip 
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akan memberikan informasi untuk dipancarkan oleh antena ke reader. Konstruksi 

ini memungkinkan tag menjadi sangat kecil efisien dan ringan daripada tag aktif 

yang perlu menggunakan baterai. Kontruksi tag pasif dapat diselipkan pada 

selembar kartu . 

RFID reader atau interogator, memberikan perintah kepada tag untuk 

mengirimkan kode unik kembali kepada reader. Untuk tag pasif, antena pada 

reader juga memberikan medan magnet yang cukup agar dapat mengaktifkan tag. 

Gambar 2.1 menunjukkan gambaran kerja RFID reader dengan tag. 

2.3 Biometri 

Ilmu biometri merupakan pengenalan diri dengan menggunakan ciri 

biologis manusia. Sidik jari dan retina mata merupakan contoh dari biometri. 

Seperti arti kata biometric yang berasal dari kata bio yang berarti hidup dan metric 

yang bererti mengukur, biometric mengukur ciri biologis seorang sebagai identitas 

orang tersebut . 

Biometri memiliki kelebihannya sendiri pada perkembangan teknologi 

masa kini. Dengan tuntutan untuk memberikan pengenal atau kunci supaya dapat 

mengakses rumah, email, dan tidak dibatasi untuk ATM, tuntutan untuk dapat 

membuat kunci atau password yang bisa diingat, unik dan panjang, menjadikan 

pengguna teknologi sekarang kuwalahan untuk membuat password yang berbeda 

untuk hal tertentu dan menghafalkannya. Disinilah biometri datang memudahkan 

semuanya. Tubuh manusia pada dasarnya adalah unik dan setiap orang berbeda 

dari yang lain, termasuk kembar identik. Genetik yang menyebabkan perbedaan 

diatas, genetik pula yang membuat pola dan ciri yang digunakan biometri sebagai 

identitas orang tersebut. 
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Kemungkinan untuk dua atau lebih orang memiliki satu atau lebih ciri 

biometri yang sama persis adalah sangat kecil secara astronimi. Menggantikan 

kunci atau acces code dengan sidik jari atau retina, memberikan kemudahan untuk 

tidak membawa-bawa kunci atau menghafalkan tujuh belas digit alphanumerical 

password, dan tidak dapat dengan mudah ditiru. Pada penelitian ini biometri yang 

akan digunakan adalah biometri sidik jari biovo C3 karena modul biometri ini 

terdapat dua keunggulan yang penting untuk penelitian ini yaitu modul tersebut 

dapat membaca sidik jari dan juga menyimpan data sidik jari yang telah discan. 

2.4 Piranti Keras 

Piranti keras (Hardware) adalah bentuk fisik dari sistem itu sendiri. Piranti 

keras disini diartikan peralatan elektronis yang akan digunakan dalam sistem 

kunci pintu pintar berbasis RFID dan biometri dengan pengamanan kamera. 

Selain penggunaan RFID reader dan tag, pembaca biometri sidik jari, dan kamera, 

piranti keras yang lain akan meliputi mikrokontroler dan sebuah komputer sebagai 

pendukung, pelengkap dan otak dari sistem tersebut. Dalam subbab ini akan 

dibahas piranti keras yang kiranya akan digunakan. 

 

2.5.1. Kamera 

Pengertian kamera secara tradisional adalah sebuah alat yang bekerja 

dengan mengontrol banyaknya cahaya yang akan mengenai permukaan yang 

sensitif terhadap cahaya, baik film atau sensor cahaya. Kamera digunakan untuk 

mengambil gambar dan menyimpannya dalam bentuk film, atau data digital. 

Dalam perkembangannya, kamera tidak hanya mengabadikan gambar statis, 

namun juga gambar bergerak, atau video. Iterasi berikut dari kamera yang 
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digunakan untuk merekam video, contohnya seperti, StreetCam untuk memantau 

jalan, TraficCam untuk memantau kepadatan jalan, WeatherCam untuk mantau 

cuaca dan WebCam yang biasanya digunakan untuk pangilan dengan video 

melalui internet. 

 
Gambar 2.2 kamera webcam  

 

Pada gambar 2.2. kamera WebCam adalah kamera yang digunakan untuk 

penelitian dengan kemampuan yang memadahi, variasi yang banyak sebab 

kegunaannya yang sekarang sudah menjamur, dan ditawarkan dengan harga yang 

pantas. Keunggulan lainnya yaitu WebCam tidak perlu menggunakan perangkat 

perantara, seperti kaset penyimpanan, atau perlu menggunakan adapter AC ke DC 

sendiri, dengan banyaknya model yang ada, ada model dengan kapabilitas plug and 

play dan dapat dihubungkan langsung dengan komputer melalui port USB. 

2.5.2. Modul MF-RC522 

Modul MF-RC522 adalah modul RFID reader untuk Arduino. Dibuat 

khusus untuk berkomunikasi menggunakan protokol ISO/IEC 14443 A/MIFARE, 

karena protokol ini hanya dapat menangani pembacaan dan penulisan untuk tag-

tag RFID buatan MIFARE, modul ini kurang cocok untuk penggunaan kartu 

buatan produsen lain. Namun dalam penggunaan pada sistem ini sudah akan 
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cukup hanya dengan menggunakan kartu dari MIFARE. 

MF-RC522 seperti terlihat pada gambar 2.3, memiliki tiga interface yang 

dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan mikrokontrollernya. Ketiganya 

adalah SPI, serial UART dan I2C bus. Reader berkomunikasi dengan tag pada 

frekuensi 13,56 MHz . Diagram pin dari modul MF-RC522 terlihat pada gambar 

2.4. 

 

Gambar 2.3. Modul MF-RC522 

 

Gambar 2.4. Diagram pon modul MF-RC522 

2.5.3. Pembaca Sidik Jari 

Biovo C3 dikembangkan oleh Chengdu Science and Technology Co., Ltd. 

Sebagai modul pembaca sidik jari pada perangkat elektronik. Bentuk fisik dari C3 

seperti pada gambar 2.5 dibawah. Adapun spesifikasi dari pembaca sidik jari ini 

seperti yang tertera pada tabel 2.1. 
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Gambar 2.5. Biovo C3 fingerprint sensor 

Proses kerja pembaca sidik jari ini terbagi menjadi dua, proses pencatatan 

sidik jari dan pencarian sidik jari. Proses pencatatan membutuhkan sidik jari 

dibaca dua kali untuk selanjutnya diproses dan kemudian di simpan ke dalam 

modul. Proses pencarian hanya membutuhkan sekali baca dan kemudian modul 

akan mencocokkan sidik jari dengan sidik jari yang ada pada template yang sudah 

dicatat pada modul. Modul akan memberikan hasil pencarian, baik ada kecocokan 

atau tidak ada kecocokan. 

Modul sidik jari C3 memiliki enam kabel yang terhubung, setiap kabel 

tersebut terhubung pada pin dengan deskripsi konfigurasi yang tertera pada tabel 

tabel 2.1, dengan urutan nomor pin dilihat dari kiri ke kanan sesuai pada diagram 

pada gambar 2.6. 

Tabel 2.2. Konfirasi pin C3 

 

 

 

 

Nomor 
pin 

Deskripsi Catatan 

1 Power suplai pendeteksi jari 3,6 ~ 5V 
2 Signal pendeteksi jari Output standar adalah aktif tinggi 
3 Suplai tegangan positif 5 V 
4 Pengirim Tx 
5 Penerima Rx 
6 Power suplai negatif Ground 
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Gambar 2.6. Diagram Biovo C3 

2.5.4. Arduino Mega 

Arduino adalah platform elektronik yang mudah digunakan baik dari segi 

perangkat keras dan perangkat lunak. Arduino dikembangkan di Ivrea Interaction 

Design Institute sebagai alat yang cepat dalam membuat prototipe, dan ditujukan 

untuk pelajar tanpa latarbelakang elektronik dan pemrograman. Arduino memiliki 

banyak varian, salah satunya adalah Arduino Mega. 

Arduino Mega 2560 menggunakan mikrokontroller berbasis ATmega2560. 

Memiliki 54 pin digital untuk input/output dimana 15 diantaranya dapat 

digunakan sebagai output PWM, 16 input analog, 4 UART (port serial perangkat), 

dilengkapi dengan osilator kristal dengan frekuensi 16MHz, sebuah koneksi 

menggunakan USB, jack untuk power, sebuah ISCP header, dan sebuah tombol 

reset. Sistem minimun untuk menopang mikrokontroller sudah lengkap, hanya 

perlu menghubungkannya ke komputer dengan USB atau, menggunakan sumber 

tenaga dari baterai atau adapter AC ke DC. 
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Gambar 2.7. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 terlihat seperti gambar 2.7 diatas, memiliki spesifikasi 

seperti pada yang tertera pada tabel 2.2. 

Table 2.3. Table Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Arduino Mega lebih dipilih dari pada variasi terdekatnya Uno karena jumlah 

pin digital dari Mega yang jauh lebih banyak, sebab pin-pin ini yang akan banyak 

digunakan untuk menghubungkan peralatan elektronis lain. Pin-pin pada Arduino 

Mega 2560 juga dapat menyediakan output serial, PWM, SPI dan TWI. 

2.5.5. IRF520         

 Modul driver MOSFET IRF520 seperti gambar 2.8 digunakan sebagai 

saklar dengan mengaktifasi gate menggunakan voltase. Berbeda dari Darlington, 

driver ini tidak meningkatkan (amplify) arus dari masukan gate melainkan 

Mikrokontroler ATmega 2560 
Tegangan kerja 5 V 
Tegangan masukan (optimal) 7-12 V 
Tegangan masukan (batasan) 6-20 V 
Jumlah pin digital 54 (15 diantaranya dapat menyediakan output PWM) 
Jumlah pin masukan analog 16 
Arus DC setiap pin 20 mA 
Arus DC untuk pin 3,3V 50 mA 
Memori flash 256 KB (3 KB digunakan oleh bootloader) 
SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 
Kecepatan clock 16 MHz 
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melewatkan arus dari masukan drain ke source. 

 

Gambar 2.8. IRF 520 Mosfet 

2.5.6. Kunci Elektrik 

 Kunci elektrik seperti pada gambar 2.9 adalah sistem kunci yang 

memanfaatkan gaya listrik sebagai tenaga penggerak, menggantikan tenaga 

mekanik pada sistem kunci konvesional. Gaya listrik yang dimaksud adalah gaya 

Lorentz yang terjadi pada solenoid. Pada kunci elektrik, terdiri gulungan kawat, 

inti besi, dan pegas sebagai penahan. Gaya mekanik yang terjadi digunakan untuk 

menarik inti besi kedalam, dan menekan pegas yang ada dibawahnya. 

 

 

Gambar 2.9. Kunci elektrik 
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Dipasaran, rata-rata dijual kunci elektrik dengan tegangan masukan 12V, 

namun juga ada yang versi 6V dan 24V. Karena tengangan masukan lebih tinggi 

dari tengangan operasi dari mikrokontroler pada umumnya, diperlukan 

penggunaan driver. 

Untuk mendapatkan tegangan yang dibutuhkan dan masih dapat dikontrol 

oleh mikrokontroller, diperlukan driver yang memiliki sumber tegangan sendiri 

dan mendapat masukan dari mikrokontroller.  

Jika dari mikrokontroller memiliki nilai voltase sebesar V, nilai dari R 

(resistor) ditentukan dengan persamaan: 

R =  𝑉−𝑉𝑏𝑒
𝐼𝑏

……………………………………………………………… 2.1 

Nilai dari Ib ditentukan dengan persamaan: 

        Ib = 𝐼𝑐
𝛽

……………………………...…………………………………… 2.2 

 

Dengan: β = HFE dari transistor 

 Ib = arus pada base 

Ic = arus pada collector 

2.5.7. Limit Switch 

Limit switch adalah saklar yang tertutup untuk melindungi dari benturan, 

cairan, dan lain lain. Limit switch digunakan sebagai pembatas atau checkpoint 
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agar alat tidak melewati batas penggunaanya. Misalnya pada pintu geser, limit 

switch digunakan pada sisi dari pintu supaya jika pintu sudah tertutup, akan 

mengaktifkan limit switch dan meng- nonaktifkan motor penggeser pintu. 

 Limit Switch tidak jauh beda dengan switchbiaa seperti yang terlihat pad 

gambar 2.10. sebuah limit switch terdapat pin Normaly Open yang dalam keadaan 

sirkuit terbuka, dan pin Normaly Close yang pada keadaan sirkuit tertutup. 

 

Gambar 2.10. Rangkaian switch 

Untuk menghitung nilai resistansi dari rangkaian switch pada gambar 2.10, 

digunakan persamaan dibawah: 

R =  𝑉𝑐𝑐
𝑙

……………………………………………………………… 2.3 

2.5.8. LED 

LED merupakan singkatan dari Light Emiting Diode. LED merupakan 

komponen elektronik yang dapat meancarkan cahaya ketika diberikan tegangan. 

Seperti namanya, LED merupakan keluarga dari dioda, warna yang ditimbulkan 

berdasarkan bahan semikonduktor yang digunakan. Gambar 2.9 merupakan 

bentuk dari LED. 
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Gambar 2.11. LED 

Pada pemasangannya, LED tidak dipasang langsung dengan sumber, sebab 

akan mengakibatkan kelebihan arus dan LED dapat rusak, diperlukan adanya 

resistor yang dipasang sesuai dengan gambar 2.12. Nilai dari resistor yang akan 

dipasang ditentukan dengan persamaan: 

R =  𝑉𝑠−𝑉𝑓
𝑙

……………………………………………………………… 2.4 

Dengan: R = nilai resistansi 

dalam Ohm  

 Vs = tegangan 

sumber dalam Volt 

Vf = tengangan kerja LED dalam Volt 

I = arus maksimum LED dalam Ampere 

 
Gambar 2.12. Rangkaian LED 

2.5.9. Buzzer 

Buzzer adalah komponen elektronik yang mengubah listrik menjadi suara. 

Jenis buzzer yang banyak di pasaran adalah buzzer piezoelectric, hal ini 

 
Universitas Internasional Batam 

Eko Prayogo. Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Arduino, Biometri, RFID, dan Kamera 
UIB Repository©2019

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjun9XThOrjAhXGGaYKHQx0C2UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jaycar.com.au/white-5mm-led-4000mcd-round-clear/p/ZD0190&psig=AOvVaw1jAfoQA4n8Z4G17s_wS0ed&ust=1565036285388192
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjun9XThOrjAhXGGaYKHQx0C2UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jaycar.com.au/white-5mm-led-4000mcd-round-clear/p/ZD0190&psig=AOvVaw1jAfoQA4n8Z4G17s_wS0ed&ust=1565036285388192


21 

dikarenakan buzzer piezoelectric mudah untuk dihubungkan dengan komponen 

elektronik lain, terutama dihubungkan dengan Arduino . Gambar 2.13 adalah 

buzzer piezoelectric. Pada pemasangannya, buzzer menggunakan resistor dan 

dipasang seperti gambar 2.14. 

 

Gambar 2.13. Buzzer 

 

Gambar 2.14 Rangkaian Buzzer 

2.6. Piranti Lunak 

Otak dari sistem keamanan yang akan dibuat sama pentingnya dengan 

peralatan elektronik yang akan diintegerasikan dalam sistem. Program tersebut 

akan di buat menggunakan dan tidak dibatasi oleh piranti lunak yang tertera 

seperti dibawah. Piranti lunak yang akan dibahas pada subbab ini akan dapat 

berupa bahasa pemrograman seperti Python dan HTML5 atau Intergerated 

Developer Enviropment (IDE) seperti Arduino IDE. Python akan digunakan 

dalam program utama untuk algorithma dan pengambilan keputusan. Arduino 
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Software akan digunakan untuk interaksi pada mikrokontroller Arduino Mega dan 

modul-modulnya. Sedangkan HTML5 digunakan murni untuk menampilkan user 

interface. 

2.6.1. Python 

Python adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Guido van 

Rossum, programer kelahiran Belanda, pada tahun 1990 di CWI, Amsterdam, 

sebagai kelanjutan dari bahasa pemrogramman ABC. Nama Python dipilih oleh 

Guido karena kecintaannya pada acara televisi Monty Python’s Flying Circus.[17] 

Sekarang, Python dikembangkan oleh sekelompok programmer yang 

berkoordinasi dengan Guido dan Python Software Foundation. Versi Python yang 

biasa digunakan ada dua, versi 2 (2.7) dan versi 3 (3.7). 

Python adalah bahasa pemrograman berbasis obyek (Object-Orianted 

Programming). Pemrogramman berbasis obyek adalah pemrogramman yang 

mengutamakan penanganan obyek yang akan dimanipulasi. Contoh obyek yang 

dimaksud adalah, manusia yang memiliki nama dan tanggal lahir, sampai gedung 

dengan nama dan tanggal dibangun. 

Bahasa pemrograman Python dapat ditulis dengan banyak aplikasi, 

termasuk text editor biasa. Salah satu aplikasi yang memberikan kemudahan dan 

autentic adalah IDLE. IDLE dikhususkan untuk menulis Python, sehingga 

membantu untuk mengecek kesalahan dalam pengetikan, termasuk memberikan 

kode warna pada syntax-syntax tertentu. 

Dalam pembuatan sistem ini, digunakan modul-modul seperti: 
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1. Modul “Numpy” 

Merupakan modul dasar untuk melakukan perhitungan aritmatik 

lanjutan dan penggunaan array. 

2. Modul “Serial” 

Merupakan modul untuk dapat mengakses port serial dari komputer 

3. Modul “Time” 

Untuk dapat mengakses waktu pada BIOS 

4. Modul “OpenCV” 

OpenCV merupakan modul untuk pengolahan citra. Modul ini 

digunakan terutama untuk proses perekaman pada kamera. 

OpenCV memiliki dependensi dengan modul Numpy. 

5. Modul “sqlite3” 

Modul ini digunakan untuk pembuatan dan pengolahan database. 

6. Modul “ftplib” 

File Transfer Protocol digunakan untuk dapat mengakses webserver 

secara langsung dan meng-upload file. 

7. Modul “datetime” 

Modul untuk dapat mengambil tanggal, dan waktu dari system 

operasi 

8. Modul “os” 

Modul untuk dapat mengakses dan mengubah folder dan/atau file 

pada system operasi Windows. 

2.6.2. Database 

Database digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan, 
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seperti nama, nomor unik RFID, dan signature sidik jari. Selain dapat dibaca, 

database dapat diisi, dan diganti dan dihapus. Database dapat dibentuk dengan 

berbagai program yang dapat menyimpan, dan memberikan nilai terhadap suatu 

variabel. Fungsi class dalam python dapat berfungsi sebagai sumber untuk 

menyimpan database, namun memiliki kelemahan karena database hanya dapat 

dibuka melalui program utamanya. Infleksibilitas ini menyeimbangi 

keuntungannya, yaitu, database tidak mudah untuk dibuka dan diganti dengan 

program lain, maka memberikan tingkat integritas yang tinggi untuk database 

yang digunakan permanen. 

2.6.3. Kivy 

Kivy adalah open souce library untuk python yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi user interface yang inovatif seperti aplikasi pada 

smartphone Android. Kivy dapat digunakan pada sistem operasi Linux, 

Windows™, OS X™, iOS™. Sebuah kode pada Kivy dapat digunakan dalam 

mayoritas platform yang ada, atau biasa disebut multi platform . 

2.6.4. Arduino IDE 

Arduino IDE digunakan untuk menulis program yang kemudian akan di 

upload ke Arduino. IDE ini tidak terpisahkan untuk penggunaan arduino, karena 

merupakan satu kesatuan dalam menggunakan Arduino board. IDE ini dapat 

digunakan untuk seluruh jenis board Arduino dan memiliki versi untuk 

digunakan pada tiga sistem operasi besar, yaitu Windows™, Mac OS™ dan 

Linux. Kemampuan dari program ini juga terdapat pada fleksibilitasnya dalam 
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penggunaan port serial.Selain kemampuan meng-upload program ke Arduino, 

juga dapat membaca program dari Arduino dan memiliki virtual monitor serial 

yang dapat digunakan untuk melihat/memantau keluaran dari program pada 

Arduino. 
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