
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi 

dan pengetahuan dibidang elektronika telah begitu pesat perkembangannya. Hal 

ini ditandai dengan banyak bermunculan peralatan elektronik yang bermacam-

macam bentuk dan fungsinya. Kemajuan teknologi elektronika turut membantu 

dalam pengembangan sistem keamanan yang lebih baik. Pada awalnya sistem 

keamanan yang ada hanya dilakukan secara manual dan kurang praktis 

dibandingkan dengan sistem teknologi saat ini. Pada zaman modern seperti saat 

ini, perancangan sistem dibuat semakin rumit agar praktis pengoperasiannya dan 

sistem keamanannya terjamin. Salah satu aplikasi sistem keamanan adalah untuk 

pengaman Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep. Babel Berbasis Sensor Getar 

Menggunakan Mikrokontroler. Fungsi sel tahanan tersebut sebagai tempat dimana 

setiap orang yang di tangkap, di tahan dan dituntut serta dihadapkan di depan 

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan 

yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Keamanan sebuah Ruangan Sel Tahanan tersebut sangat bergantung pada kunci 

pintunya.  

Selama ini Sel Tahanan Kejati Kep. Babel ini masih menggunakan 

pengaman kunci konvensional yang yang biasanya berupa kunci gembok, kunci 

rantai dan sebagainya. Penggunaan kunci seperti ini selain terlihat kuno dalam 

penggunaannya juga sudah tidak efektif untuk menjamin keamanan setiap orang 

berada dalam ruangan sel tahanan tersebut. Salah satu faktanya adalah sering 

terjadinya tahanan kabur dan setiap orang yang berada di ruangan sel tahanan 

tersebut dengan mudahnya membuka pengunci ruangan sel tahanan tersebut. 

Selain itu kunci konvensional mudah digandakan, rusak bahkan ada kemungkinan 

hilang atau lupa mengunci Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep.Babel tersebut.  



Penggunaan  komponen  mikrokontroller  itu saat ini dapat dipastikan telah 

dapat diaplikasikan hampir pada semua peralatan-peralatan yang menggunakan 

sistem kontrol. Aplikasi kontrol dapat berguna bagi kehidupan manusia maupun 

dalam bidang industri, dan memungkinkan untuk menciptakan perangkat yang 

mendukung kinerja manusia lebih praktis atau sebagai alat bantu kerja yang 

efisien. Salah satunya adalah sistem pendeteksi setiap orang yang berusaha 

keluar/kabur dari Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep.Babel berbasis sensor getar 

secara otomatis yang dikontrol oleh mikrokontroller.  

Mikrokontroller ini merupakan bagian dari suatu system mikroprosesor 

yang berorientasi kontrol dengan rangkaian pendetak (clock generator) yang 

dipaket menjadi satu chip tunggal yang dapat di program dan didalamnya sudah 

memiliki rangkaian - rangkaian pendukung sebagai mikrokomputer. 

Berdasarkan pemikiran diatas pada kesempatan ini penulis mencoba 

merancang sistem kerja sebuah alat yang dapat mendeteksi setiap orang yang 

berusaha keluar / tahanan kabur dari Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep.Babel 

dengan menggunakan Mikrokontroller ATMega16A. Mikrokontroller ini mudah 

didapat dipasaran dan juga dari segi kapasitas karakteristik komponen mendukung 

untuk aplikasi kerja sistem yang dirancang.  

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari landasan teori pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Deteksi Aktivitas Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep. Babel Berbasis 

Sensor Getaran Pada Mikrokontroler ATMEGA 16.  

2. Alat pengukur getaran berbasis mikrokontroller ATMega 16 menggunakan 

Sensor Getar. 

3. Prototype deteksi Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep. Babel  menggunakan 

metode perambatan gelombang pada sensor getar berbasis 

mikrokontroller. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang yang telah 

dikemukakan, maka permasalahan dalam proyek perancangan ini adalah 

“Bagaimana alarm Ruangan Sel Kejati Kep. Babel berbasis sensor getar ini dapat 

bekerja sebagai alat keamanan. Oleh karena itu penyusun akan memperdalam 

pengetahuan mengenai sistem Pendeteksi Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep. Babel 

Berbasis Sensor Getar Menggunakan Mikrokontroler tersebut. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, adalah: 

1. Software/ aplikasi yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan  

sensor ke mikrokontroler AVR ATMEGA16 berupa Sofware Code 

Vision AVR. 

2. Alat pendeteksi sensorik ini menggunakan AVR ATMEGA 16 dan alarm 

yang  berupa sensor getaran . 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

Adapun Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1.4.1 Tujuan 

a. Sebagai alat/ media pendeteksi berupa sensor getar dan bunyi alarm dengan 

cepat dan efektif. 

b. Agar pengguna bisa mengetahui sejauh mana mendeteksi setiap orang yang 

akan keluar dengan cara membuka jendela, menjebol dinding, atau 

merusak atap ruangan sel tahanan tersebut . 

1.4.2 Manfaat  

a. Bagi pengguna, sebagai pengetahuan baru tentang alat penghubung melalui 

sensorik untuk menditeksi Ruangan Sel Tahanan Kejati Kep. Babel. 

b. Bagi penulis, dapat berguna sebagai bahan analisa dan teknis untuk 

melakukan projek kerja sebagai bentuk usaha baru dalam era teknologi 

digital yang sekarang semakin modern. 



c. Bagi pembaca, memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana alat 

pendeteksi dengan sensorik yang menggunakan mikrokontroler sebagai 

media penghubung. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian adalah langkah – langkah atau tahapan perencanaan 

dengan bantuan metode atau langkah teknik, alat (tools) dan dokumentasi dengan 

tujuan untuk meminimalisir resiko kerugian dan menekan pada proses atau 

sasaran penelitian dibidang Computer Science, Information System, dan Informasi 

Teknologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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 obyek.  

c)  Alat bantu pengembangan sistem  

Perangkat bantu atau kakas otomatis dan semi-otomatis yang akan 

digunakan untuk mendukung proses dan metode menggunakan alat sebagai 

berikut : 

1. Alat bantu dalam Melakukan analisa : Diagram activity, Diagram Use 

Case 

2. Alat bantu dalam perancangan : Flowchart, Pseudocode,  deployment 

diagram , component diagram, Diagram activity, sequence diagram , 

Diagram skematik dan use case 

3. Alat bantu dalam implementasi : Alat bantu pengujian/ Blackbox ) 

 

1.6  Tahapan Pembangunan Perangkat Lunak  

Pembangunan Perangkat Lunak pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan model Prototype dengan tahapan sebagai berikut : 



a. Analisis  

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data – data apa saja yang 

dibutuhkan untuk membangun aplikasi dan projek yang dalam hal ini 

meliputi analisis sistem, analisis kebutuhan perangkat lunak dan keras, 

analisa kelayakan, serta analisi kebutuhan nonfungsional. 

b. Perancangan 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan dengan langkah-langkah seperti 

berikut : 

1. Perancangan Aplikasi 

Pada tahap ini dibuat perancangan aplikasi berupa diskrip aplikasi dan 

komponen aplikasi 

2. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dibuat perancangan sistem berupa state transition 

diagram (STD) 

3. Perancangan Fisik / Komponen 

Pada tahap ini dibuat perancangan projek mikrokontroler AVR 

ATMEGA16 sebagai sensor pada papan PCB. 

 

c. Pengkodean  

Pengkodean perangkat lunak yang merupakan penulisan bahasa program 

agar perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh mesin. Bahasa 

Pemprograman yang akan digunakan bahasa basic dengan menggunakan 

software Code Vision AVR dan Khazama. 

 

d. Pengujian  

Pada tahap ini dilakukan pengujian perangkat lunak dengan cara 

menjalankan prototype lalu mengujinya dengan menggunakan metode 

blackbox. 

 



1.7 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 Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang Aplikasi). 

BAB IV HASIL 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  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada 

bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 

 


