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Abstrak 

 Manusia selalu mendambakan kemudahan dalam kehidupan. Salah satunya saat akan 

masuk ke dalam atau keluar dari suatu ruangan ketika melewati sebuah pintu, maka orang ingin 

pintu tersebut dapat secara otomatis membuka dan menutup. Hal tersebut yang mendasari dalam 

pembuatan alat ini. Namun ini hanya sebuah perancangan prototipe, jadi mungkin tidak bisa 

diterapkan pada pintu sebenarnya. Pengendalian pintu secara otomatis menggunakan 

mikrokontroler ATMega 16 yang diprogram dengan software CodeVisionAVR. Adapun perangkat 

utama lainnya adalah sensor jarak (IR) Sharp 2Y0A21 dan Motor DC. Data yang dihasilkan dari 

kinerja sensor IR (Infra Red) dikirim ke mikrokontroler ATMega 16 untuk diproses yang 

berfungdi menggerakkan motor DC. Tinggi pintu adalah 10 cm, oleh karena itu sensor IR 

diprogram untuk mendeteksi penghalang pada skala 0,1 - 8 cm, selebihnya tidak terdeteksi. Saat 

ada penghalang berukuran 2 cm atau lebih terdeteksi oleh sensor IR, maka motor akan berputar ke 

kiri guna membuka pintu. Sebaliknya saat tidak ada lagi penghalang, motor akan berputar ke 

kanan menutup kembali. Tapi sangat disayangkan, perancangan ini mengalami banyak 

kesalahan/error sehingga membuat alat ini terkendala pada saat percobaan. Hasilnya, prototipe ini 

sama sekali tidak berjalan yang mungkin disebabkan kesalahan pada program atau juga 

kekurangan daya. 
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1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital 

semakin canggih setelah ditemukannya 

komputer. Secara umum perkembangan 

perangkat keras (hardware), meliputi dua 

bidang yaitu general komputer dan special 

komputer. Komputer pribadi merupakan 

perkembangan dari general computer 

sedangkan special computer merupakan 

komputer yang memiliki tujuan dan fungsi 

khusus. Dari special computer inilah kemudian 

berkembang teknologi yang di sebut 

mikrokontroler. Mikrokontoler merupakan 

teknologi berbentuk chip. Dengan berbasis 

teknologi komputer mikrokontroler semakin 

aktif menjembatani kegiatan pengontrolan dan 

data yang dimilikinya dapat dikomunikasi 

secara standart dengan perangkat elektronik 

berbasis digital/komputer. Peralatan yang 

menggunakan teknologi mikro ini sudah sering 

kita dapati, dimana kita sering menyebutnya 

mesin-mesin cerdas dengan ciri dapat 

diprogram (Programmable Electronic). 

Teknologi mikrokontroler yang cerdas namun 

cukup praktis untuk digunakan sebagai sistem 

pengontrolan dengan melihat kelebihan dari 

mikrokotroler tersebut kami mencoba 

menerapkan teknologi tersebut dalam 

mengotomatisasi sebuah pintu. Perkembangan 

teknologi saat ini dapat dilihat sudah banyak 

alat yang diciptakan supaya memberikan 



kemudahan pada masyarakat dalam 

melaksanakan pekerjaan.  Contohnya  untuk  

membuka  dan  menutup  pintu yang  

ukurannya  besar  jika  dilakukan  secara 

manual maka akan memakan waktu dan tenaga 

yang banyak. Dalam hal ini akan dibuat alat 

yang dapat digunakan agar pintu dapat 

membuka dan menutup sendiri secara otomatis. 

Namun disini yang akan kami buat adalah 

hanya prototipenya saja. Sebuah miniatur pintu 

otomaris yang didasari oleh mikrokontroler. 

Baik program ataupun perancangannya hanya 

dalam cakupan untuk sebuah prototipe, jadi 

tidak pasti apakah rancangan ini bisa 

diterapkan pada pintu sebenarnya atau tidak. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Sistem buka tutup pintu dalam 

beberapa bangunan yang masih secara manual 

sehingga penggunaanya mengurangi efektifitas 

dan efisiensi. Proses buka tutup pintu yang 

masih manual ini tentu menjadi tidak efektif 

apabila diterapkan pada tempat yang 

mempunyai ukuran pintu yang sangat besar 

seperti pada gudang penyimpanan peralatan 

berat. Dan untuk tempat yang membutuhkan 

proses yang cepat seperti rumah sakit proses 

yang masih manual ini menyebabkan 

ketidakefisiensian dalam hal waktu. Proses 

buka tutup pintu yang manual ini juga akan 

membuat kesulitan untuk beberapa orang yang 

mempunyai kekurangan seperti tuna daksa 

apabila akan memasuki tempat-tempat umum 

seperti supermarket dan lainnya. Selain itu 

proses buka tutup pintu otomatis 

mengakibatkan kerja motor menjadi maksimal 

sehingga diperlukan pengaturan cara starting 

dan pengereman motor yang benar agar motor 

dan pintu tidak cepat rusak. 

1.3 Batasan Masalah 

 Sesuai dengan rumusan masalah 

tersebut, maka batasan masalah dalam tugas ini 

adalah yang pertama prototipe pintu otomatis 

hanya berlaku untuk satu arah saja. Kedua 

untuk membuka dan menutup pintu dapat 

dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang 

secara bersamaan. Terakhir pintu dapat terbuka 

setelah sensor aktif mendeteksi adanya 

penghalang (orang) kemudian bisa tertutup 

kembali setelah sensor tidak mendeteksi 

adanya penghalang lagi. 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah dapat 

membuat prototipe pintu otomatis satu arah 

berbasis mikrokontroler ATMega 16 

menggunakan sensor jarak (IR). 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat pembuatan prototipe pintu 

otomatis satu arah berbasis mikrokontroler 

ATMega 16 menggunakan sensor jarak (IR) 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, untuk menerapkan ilmu dan 

teori yang diperoleh selama perkuliahan, 

dan juga agar lebih mengerti tentang 

sistem prototipe pintu otomatis satuarah 

berbasis mikrokontroler ATMega 16 

menggunakan sensor jarak (IR). 

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat 

bermanfaat untuk dikembangkan menjadi 

alat yang sesungguhnya. Sebagai contoh 

untuk pintu supermarket. 

3. Bagi mahasiswa dan pembaca, dapat 

menjadi referensi bacaan dan informasi 

khususnya bagi para mahasiswa Sistem 

Komputer yang sedang menyusun tugas 

dengan pokok permasalahan yang 

mungkin sama. 

 

2.  DASAR TEORI 

2.1  Mikrokontroler AVR ATmega 16 

 Mikrokontroler merupakan suatu 

sistem komputer yang seluruh atau sebagian 

besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, 

sehingga sering juga disebut dengan single chip 

microcomputer. Mikrokontroler biasa 

dikelompokkan dalam satu keluarga, masing-

masing microcontroller mempunyai spesifikasi 

tersendiri namun masih kompatibel dalam 

pemrogramannya. Didalam pembuatan Tugas 

ini, kami memilih mikrokontroler AVR 

ATMEGA 16 sebagai prosessor dari alat yang 

akan dibuat. Secara umum AVR dibagi 

menjadi 4 kelas, yaitu Attiny, AT90Sxx, 

ATMega dan AT86RFxx. Perbedaan antar tipe 

AVR terletak pada fitur-fitur yang ditawarkan, 

sementara dari segi arsitektur dan set instruksi 

yang digunakan hampir sama, itu lah yang 

membuat kami lebih memilih mikrokontroler 

ini karena lebih baik dari segi fitur yang 

ditawarkannya. [1] 

2.2  Fitur ATMega 16 



 Fitur-fitur yang dimiliki ATMega 16 

sebagai berikut; 

1. microcontroller AVR 8 bit memiliki 

kemampuan tinggi, dengan daya rendah. 

2. arsitektur RISC dengan throughput 

mencapai 16 MIPS pada frekuensi 16MHz. 

3.  memiliki kapasitas Flash memori 16 

KByte, EEPROM 512 Byte dan SRAM 1 

Kbyte.  

4. saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, 

Port B, Port C, dan Port D.  

5. CPU yang terdiri atas 32 buah register.  

6. unit interupsi internal dan eksternal. 

7. Port USART untuk komunikasi serial. 

2.3  Konfigurasi Pin AVR ATMega 16 

 Konfigurasi pin ATMega 16 dengan 

kemasan 40 pin DIP (Dual Inline Package) 

dapat dilihat pada Gambar diatas. Dari gambar 

tersebut dapat dijelaskan fungsi dari masing-

masing pin ATMega 16 sebagai berikut : 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi 

sebagai masukan catu daya. 

2. GND merupakan pin Ground. 

3.  Port A (PA.0...PA.7) merupakan pin input/ 

output dua arah dan pin masukan ADC. 

4. Port B (PB.0...PB.7) merupakan pin input/ 

output dua arah dan pin fungsi khusus. 

5.  Port C (PC.0...PC.7) merupakan pin input/ 

output dua arah dan pin fungsi khusus. 

6. Port D(PD.0...PD.7) merupakan pin input/ 

output dua arah dan pin fungsi khusus. 

7. RESET merupakan pin yang digunakan 

untuk me-reset mikrokontroler. 

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin 

masukan clock eksternal. 

9.  AVCC merupakan pin masukan tegangan 

untuk ADC. 

10.  AREF merupakan pin masukan tegangan 

referensi ADC. 

Untuk penempatan pin dari AVR ATMega 16 

ditunjukkan dalam gambar berikut  : 

 

Gambar 1. Penempatan Pin AVR ATMega 16 

2.4  Motor DC 

 Motor DC digunakan untuk 

menggerakkan pergeseran pintu pada alat ini, 

baik saat membuka maupun menutup. Pertama 

kami mencoba menggunakan 2 buah motor, 

namun daya baterai yang hanya 9V tidak 

mencukupi. Jadi kami hanya memfungsikan 

satu motor dan satunya tetap ada hanya sebagai 

pembantu namun tidak dialiri arus. Motor DC 

memerlukan suplai tegangan yang searah pada 

kumparan medan untuk diubah menjadi energi 

mekanik. Kumparan medan pada motor DC 

disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang 

berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan 

jangkar dalam pada medan magnet, maka akan 

timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah 

arah pada setiap setengah putaran, sehingga 

merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja 

dari arus searah adalah membalik phasa 

tegangan dari gelombang yang mempunyai 

nilai positif dengan menggunakan komutator, 

dengan demikian arus yang berbalik arah 

dengan kumparan jangkar yang berputar dalam 

medan magnet. Bentuk motor paling sederhana 

memiliki kumparan satu lilitan yang bisa 

berputar bebas di antara kutub-kutub magnet 

permanen. 



 Catu tegangan DC dari baterai menuju 

ke lilitan melalui sikat yang menyentuh 

komutator, dua segmen yang terhubung dengan 

dua ujung lilitan. Kumparan satu lilitan pada 

gambar di atas disebut angker dinamo. Angker 

dinamo adalah sebutan untuk komponen yang 

berputar di antara medan magnet. [2] 

2.5  Sensor Jarak 

 Sensor jarak (proximity sensor) 

merupakan komponen untuk mendeteksi 

keberadaan suatu objek beserta perkiraan 

jaraknya. Sensor jarak adalah perkakas yang 

tidak bersentuhan dengan objek yang berfungsi 

untuk menyediakan peringatan dini mengenai 

keberadaan objek di depannya. Dalam 

pembuatan tugas ini, kami menggunakan 

sensor jarak jenis IR (Infra Red) Sharp 

2Y0A21. 

 

Gambar 2. Sensor Sharp 2Y0A21 

 Sensor ini termasuk pada sensor jarak 

kategori optik. Pada dasarnya sensor ini sama 

seperti sensor Infra Red (IR) konvensional, 

yang memiliki bagian transmitter/emitter dan 

receiver (detektor). Bagian transmitter akan 

memancarkan sinyal IR yang telah dimodulasi, 

sedangkan pantulan dari IR (apabila mengenai 

sebuah objek) akan ditangkap oleh bagian 

detektor yang terdiri dari lensa pemfokus dan 

sebuah position-sensitive detector. Sensor 

Sharp 2Y0A21 dapat mengukur jarak halangan 

pada skala 10 – 80 cm dengan memanfaatkan 

pemancaran dan penerimaan gelombang infra 

merah sebagai media untuk mengestimasi 

jarak. Untuk menghitung jarak objek pada 

wilayah pandangnya, sensor ini menggunakan 

metode triangulation dan sebuah linear CCD 

array sebagai position-sensitive detector. 

Pertama-tama, emitter memancarkan sinyal IR 

yang telah dimodulasi ke arah target. Sinar ini 

berjalan sepanjang sudut pandangnya dan akan 

dipantulkan oleh objek yang menghalanginya. 

Jika tidak mengenai objek, IR tidak akan 

dipantulkan kembali dan sensor mendeteksi 

ketidakberadaan objek.  

 Pantulan IR akan diterima oleh lensa 

pada detektor dan difokuskan ke linear CCD 

array. Detektor akan mendeteksi sudut datang 

IR hasil pantulan sebagai parameter jarak. 

Perbedaan sudut sinar datang yang diterima 

oleh detektor sinar IR ini kemudian akan 

diproyeksikan oleh lensa pada bagian tertentu 

dari CCD array sesuai sudut datang dari IR. 

Dengan kata lain, lokasi penerima cahaya pada 

CCD array akan merepresentasikan jarak 

objek. [3] 

 

Gambar 3. Ilustrasi cara kerja sensor jarak 

 

3.  METODELOGI  

 Pada proses pembutan alat ini melalui 

beberapa tahap, antara lain ; 

1. Studi pustaka, dengan mencari 

informasi/bahan data mengenai sistem yang 

dibuat dan hal-hal yang berhubungan 

dengan tugas ini melalui media internet, 

buku teks, dll. 

2. Perancangan dan perlengkapan komponen, 
merancang skematik sistem yang akan 

digunakan dan melengkapi juga 

menyediakan komponen-komponen yang 
dibutuhkan termasuk mekanik maupun 

elektronik. 

3. Pembuatan alat, melaksanakan pembuatan 

dan perakitan rangkaian yang telah 

direncanakan/dikonsep sebelumnya. 



4. Pemprograman, nembuat program yang 

akan digunakan sebagai perintah pada 

sistem mikrokontroler. 

5. Simulasi, menguji alat serta pengambilan 

data apabila diperlukan. 

 

4.  PEMBAHASAN 

 Dalam perancangan pintu geser 

otomatis berbasis mikrokontroler menggunakan 

sensor jarak ini, dimana sensor IR Saharp 

2Y0A21 yang berguna sebagai komponen 

utama untuk mengukur jarak/mendeteksi 

adanya halangan. Pendesainan pintu sendiri 

terukur dengan tinggi 10 cm dan lebar 5 cm. 

Sensor diletakkan sekitar 1-3 cm lebih tinggi 

dari batas atas pintu dengan arah pandang ke 

bawah. Mikrokontroler ATMega 16 yang 

berfungsi menjalankan proses data yang 

diterimanya dari sensor. Apabila terdapat 

sesuatu/halangan (benda) dengan ukuran di atas 

2 cm, maka sensor akan mendeteksi benda 

tersebut karena pada sensor diprogramkan 

untuk mendeteksi halangan dengan batas jarak 

8 cm. Saat sensor mendeteksi suatu halangan, 

data akan dikirimkan ke mikrokontroler untuk 

diproses guna menggerakkan motor DC yang 

akan berputar ke kiri untuk membuka pintu. 

Jika halangan/benda tersebut sudah tidak ada, 

motor DC akan berputar sebaliknya (kanan) 

untuk menutup pintu kembali. Baterai 9V 

menjadi sumber tenaga yang untuk 

menjalankan alat ini. Tapi terkadang daya dari 

baterai tersebut tidak optimal. Jadi kami 

mempuyai sumber alternatif lain yaitu daya 

langsung dari sumber listrik (rumah) yang 

terhubung menggunakan charger hanphone 

yang telah dimodifikasi. 

 

Gambar 4. Pintu keadaan tertutup 

 

Gambar 5. Pintu keadaan terbuka 

 Kendala yang ditemukan disini adalah 

bagaimana cara untuk menghentikan 

perputaran motor apabila sudah mencapai batas 

pintu tertutup/terbuka.  Untuk menjalankan 

semua itu, dalam pemprograman alat ini 

digunakan software CodevisionAVR. 

 

5.   KESIMPULAN 

 Mikrokontroler merupakan suatu chip 

yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan 

yang pada alat ini digunakan ATMega 16. 

ATMega 16 memiliki 40 pin DIP (Dual Inline 

Package) yang mempunyai fungsi masing-

masing. Sensor IR (Infra Red) adalah sensor 

yang dapat mendeteksi sesuatu sampai dengan 

jarak 80 cm. alat ini juga menggunakan motor 

jenis DC. Dalam pemprograman digunakan 

sebuah software CodeVision AVR. 
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