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   BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      

Akibat dari krisis ekonomi yang melanda di Indonesia.Banyak masyarakat 

yang kehilangan pekerjaan di karenakan tingkat pengganguran yang cukup 

tinggi.Hal ini menyebabkan rata-rata tindak kejahatan di indonesia semakin 

meningkat.Khususnya tindakan pencurian atau perampokan yang terjadi seperti di 

kompelks perumahan.Krisis ekonomi semakin parah di indonesia yang di karenakan 

tidak adanya suatu pekerjaan yang bisa di andalkan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.Banyak kejadian pencurian sering terjadi pada saat penghuni rumah 

sedang bepergian dikarenakan tingkat kesibukan masyrakat akan pekerjaan yang 

menyebabkan kurangnya perhatian terhadap keamanan rumah dari bahaya tindakan 

kriminal pencurian dan kurangnya  sistem penjagaan di rumah yang menyebabkan 

pemilik rumah khawatir atau bimbang saat akan meninggalkan rumah dalam waktu 

yang lama maupun waktu yang relatif sebentar 

 Untuk mengatasi  rumah dari pencurian yang sering terjadi.Hal itu di 

perlukan penjagaan atau keamanan untuk menjaga rumah agar aman dari 

pencurian.Maka sistem keamanan  menjadi  kebutuhan  yang  mutlak  untuk 

diterapkan,  untuk  itu  dibutuhkan  suatu perangkat  sistem keamanan  yang  dapat  

menjaga full  time bahkan  melindungi asset dan privasi yang  dimiliki. Dengan “ 

Rancang Bangun Aplikasi Pedenteksi Gerakan Manusia Untuk Keamanan 

Rumah Menggunakan Sensor PIR dan SMS berbasis Mikrokontroler  Arduino 

Uno Rev3”.Aplikasi ini bisa di gunakan sebagai pengamanan rumah yang bisa di 

pasang pada jalur akses pencurian seperti di pintu masuk rumah ,ruang tamu, jendela 

dan tempat- tempat barang yang beharga. Sehingga apabila ada pembobolan dan cara 

masuk yang memaksa maka alat tersebut akan mendeteksi gerakan manusia yang 
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akan masuk atau mendekat,dan mengirim sms kepada  pemilik rumah bahwa ada 

bahaya pencurian yang terjadi di rumah. 

 Dengan menggunakan sms yang  merupakan  media  komunikasi  berupa 

huruf atau angka. Seseorang   dapat  menerima peringatan  bahaya  jika  terjadi  

pencurian  di  rumah berupa  pesan  singkat  ke ponselnya yang   dikirimkan   oleh  

pada   perangkat   sistem   keamanan   di   rumahnya.Dengan  ini  maka  diharapkan  

keamanan dapat terjaga. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan dapat 

membuat suatu system keamanan terintegrasi dengan pengiriman informasinya via 

sms tanpa menggunakan sebuah PC(personal computer).Sehingga dapat benar-benar 

membantu seseorang baik mengenaiefisiensi biaya dan waktu dalam memonitor 

keadaan rumahnya dari jarak jauh dalam keadaan kosong. Beberapa penelitian 

terdahulu yang dapt dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian [1] Sistem keamanan Rumah Berbasis Teknologi Open Source 

Dengan Menggunakan Motion dan SMS Gateway.  

b. Penelitian  [2]Sistem Security Ruangan Berlapis Mikrokontroler 

c. Penelitian [3]Sistem Pemantau Ruang Jarak Jauh Dengan Sensor Passive Infrared 

Berbasis Mikrokontroler AT89S52. 

d. Penelitian [4] Sistem Keamanan Kamar Kos Menggunakan Alarm dan SMS 

Berbasis Mikrokontroler ATMEGA328 

e. Penelitian[5] sistem Monitoring Ruangan Menggunakan Webcam Berbasis 

Openwrt. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Rumusan permasalahan dari masalah di atas maka dirumuskan  dengan antara 

lain : 

1. Seringnya terjadi pencurian di kalangan masyarakat yang membuat pemilik rumah 

resah akan keamanan rumah nya sendiri 

2. Kurang nya  sistem keamaanan rumah , sehingga rumah masih  bisa di masuki 
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pencuri 

1.2.1 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini yaitu sebagai berikut; 

1. Sensor pir yang terpasang  sekarang mempunyai jarak yang terbatas untuk 

mendeteksi gerakan 

2. Volume buzzer  yang terpasang  sekarang masih kecil,belum maksimal  

 

1.3 Metodologi Penelitian  

Dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut: 

a) Model pengembangan perangkat lunak  

Pada bagian Model pengembangan, model yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah Model Prototype. 

b)  Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan Metode 

Berorientasi Objek.  

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeteksi gerakan manusia yang terpasang  pada 

jalur akses pencurian,seperti di pintu masuk rumah ,ruang tamu dan jendela 

2. Merealisasikan sistem keamanan mengunakan sensor pir dan sms dengan 

pemrosesan data mikrokontroler yang dapat dikoneksikan ke handphone melalui 

sms. 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Memberi keamanan kepada pemilik rumah ,agar rumah aman dari pencurian 

yang sekarang ini terjadi. 

2. Dengan adanya  aplikasi ini pemilik rumah jika ingin meninggalkan rumah 

atau bepergian jauh tidak khawatir lagi akan kemanan rumah karena sudah 

terjaga dengan sistem yang di pasang dan membantu  pemilik rumah  

memonitor keadaan rumahnya dari jarak jauh  

3. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat di jadikan dasar pengembangan 
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aplikasi yang lainnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I .PENDAHULUAN 

Bab  ini membahas  tentang  latar belakang,  rumusan  masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan serta 

sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

 

BAB II.LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

 

BAB III.METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan isi metedologi penelitian terdiri dari 3 bagian utama 

yaitu model pengembangan ,perangkat lunak,metode peneltian tools(alat bantu 

dalam analisi dan merancang aplikasi) 

 

BAB IV.ANALISIS ,PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, baik itu 

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan hasil uji 

coba program. 

 

BAB V.KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada bab-

bab yang telah diuraikan  

 

 


