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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telaga Ngebel yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten 

Ponorogo adalah tempat wisata air yang cukup terkenal di kawasan ponorogo. 

Dari data Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, telaga ngebel terletak 23 

kilometer dari pusat kota atau 40 menit perjalanan. Berada di ketinggian 734 

meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan keliling telaga 5 kilometer, dan 

juga luas telaga yang mencapai 150 hektar. Menjadikan obyek wisata Telaga 

Ngebel destinasi liburan akhir pekan penduduk wilayah Ponorogo ataupun 

luar daerah Ponorogo. Terdapat 2 portal utama gerbang masuk untuk 

memasuki kawasan wisata telaga ngebel, masing-masing portal dijaga oleh 

petugas setiap harinya. Keluar masuknya pengunjung pasti melewati salah 

satu portal tersebut. Jika ada warga lokal yang ingin masuk kawasan telaga 

petugas yang sudah hafal akan membukakan portal tanpa warga tersebut 

menunjukkan identitas diri. Tapi jika petugas yang belum hafal dengan warga 

lokal akan meminta identitas warga untuk membuktikan jika memang warga 

Ngebel. Tentunya itu akan memakan waktu yang cukup lama dengan 

keterbatasan petugas yang menjaga apabila banyak warga lokal yang antri 

ditambah lagi pengunjung yang bukan warga lokal. 

Dari survei pada pintu masuk portal wisata Telaga Ngebel dan juga data 

dari Dinas Pariwisata pada hari-hari libur pengunjung di Telaga Ngebel 

mencapai 6000 pengunjung ditambah warga lokal yang memasuki area portal 

berkisar kurang lebih 400 orang pada tiap portal, artinya sekitar 30% dari total 

orang yang masuk melalui portal. Diikuti dengan penambahan petugas portal 

dari dinas pariwisata. Petugas baru biasanya tidak hafal dengan penduduk 

lokal yang ingin kembali ke rumah dan harus memprotes dahulu 

menunjukkan identitas diri sehingga menyebabkan kemacetan di area portal. 

Hal ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu pengantrian dan juga 
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menimbulkan kesan tidak nyaman pada pengunjung yang ingin cepat masuk 

ke area wisata. 

Salah satu identitas yang bisa dijadikan bukti adalah E-KTP (Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik). E-KTP adalah program nasional yang dimulai 

sejak tahun 2011 yang merekam biodata, pas foto, biometrik, dan tanda 

tangan. E-KTP sendiri mengacu pada standar ISO 14443 A/B berbasis sebuah 

mikroprosesor dengan penyimpanan data sebesar 8 kilo byte. Bekerja dengan 

baik pada kisaran suhu antara -25C - 70C dan dengan kisaran frekuensi 

operasional 13,56 MHz. (kemendagri.go.id, 2013) 

Mengutip jurnal Hidajanto tahun 2012 yang berjudul Radio Frequency 

Identification (RFID) Dan Aplikasinya, RFID adalah teknologi yang 

menggunakan gelombang radio yang dapat mengidentifikasi suatu obyek 

secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung. Simultan mempunyai 

pengertian bahwa, bermacam obyek tersebut diidentifikasi tidak satu persatu 

sebagaimana dilakukan pada identifikasi terhadap sistem barcode. Jadi dapat 

disimpulkan E-KTP memiliki sebuah chip yang dapat digunakan sebagai 

RFID Tag karena di dalam E-KTP terdapat chip yang menyimpan nomer ID 

berbeda-beda di setiap E-KTP. Sehingga RFID Tag yang ada di dalam E-KTP 

dapat dijadikan pengembangan berbagai alat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan membuat sebuah 

portal otomatis untuk membedakan penduduk lokal dan pengunjung sehingga 

meminimalisir waktu pada saat pengantrian di portal wisata, yang berjudul 

“Rancang Bangun Portal Otomatis Menggunakan E-KTP Berbasis 

Mikrokontroler”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana perancangan portal otomatis menggunakan E-KTP sebagai 

RFID Tag? 

b. Bagaimana cara mengetahui jumlah pengunjung masuk per harinya? 

c. Bagaimana membedakan penduduk lokal dan non lokal? 



 

3 
  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari proyek ini adalah : 

a. Merancang portal otomatis menggunakan E-KTP berbasis Mikrokontroler 

b. Merancang track record ID E-KTP di dalam sebuah memori. 

c. Merancang sistem notifikasi pada portal otomatis berbasis Mikrokontroler 

berupa LCD dan buzzer. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perancanaan Portal Otomatis 

Menggunakan E-KTP berbasis Mikrokontroler adalah sebagai berikut : 

a. E-KTP sebagai RFID-Tag pada portal otomatis 

b. Pembayaran tiket masuk bagi pengunjung non lokal dilakukan secara 

manual dengan petugas portal 

c. Portal otomatis terbuka jika ID E-KTP sudah terdaftar. 

d. Memori record hanya merekam ID E-KTP beserta tanggal masuk. 

e. Portal hanya untuk pintu masuk bukan untuk pintu keluar 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari perancanaan Portal Otomatis Menggunakan E-

KTP berbasis Mikrokontroler adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mempercepat waktu pengantrian loket di kawasan wisata Telaga 

Ngebel 

b. Mengetahui jumlah pengunjung perhari nya. 

c. Untuk back up data pengunjung, apabila ada kesalahan penghitungan. 

d. Mempermudah proses pengolahan data pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

 


