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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus 

berpikir kreatif, tidak hanya menggali penemuan – penemuan baru, tapi 

juga memaksimalkan kinerja teknologi yang ada untuk meringankan kerja 

manusia dan menutupi kelemahan teknologi yang telah ada dalam 

kehidupan sehari –hari seperti alarm anti maling 

Pada saat ini, keamanan tempat tinggal, atau tempat penyimpanan 

barang berharga di serahkan pada petugas keamanan , cctv dan sebagainya. 

Banyak yang memilih cctv sebagai solusi keamanan karena dinilai lebih 

ekonomis dan praktis.  CCTV di pasang disetiap sudut rumah agar dapat 

dipantau 24 jam penuh. 

Namun, mulai bermunculan masalah terhadap CCTV diantaranya, 

dibutuhkan keahlian untuk melakukan instalasi CCTV, CCTV tidak mampu 

menghentikan pencurian walaupun mereka kejadian yang ada, mudah 

dimanipulasi oleh pelaku misalnya memutar CCTV dan sebagainya. 

Masalah ini menjadi semakin besar dengan munculnya Undang 

Undang ITE pasal 27 dan 31. Dimana isinya antara lain penggunaan CCTV 

secara illegal dapat menerima denda sebesar 3 Miliyar serta hukuman 

penjara selama 9 tahun. Ini mulai di munculkan pada sebuah persidangan di 

Indonesia dimana CCTV yang digunakan untuk merekam suatu kejadian 

tidak dapat dijadikan alat bukti dan justru membuat pihak pelapor 

mendapatkan sanksi atas perekaman secara diam diam. 

Berdasarkan masalah diatas, maka ditawarkan solusi untuk 

membantu CCTV, yaitu alarm ultrasonic berbasis Microcontroller . 

Dimana ini merupakan penambahan terhadap alarm anti maling yang sudah 

ada namun lebih ditingkatkan dalam hal pengamanan dan pendeteksian 

pelaku pencurian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam skripsi ini agar mampu dipahami dengan mudah 

maka, dibagi menjadi 2 yaitu, identifikasi masalah dan batasan masalah. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah 

1. Permasalahan yang timbul karena kelemahan CCTV 

2. Banyaknya resiko pencurian yang terjadi walaupun sudah 

terekam CCTV 

3. Lambannya respon atas kasus pencurian  

4. Banyak kasus pencurian yang tidak terpecahkan 

5. Membuat alarm berbasis mikrokonroler yang dapat mencegah 

terjadinya pencurian dengan respon pemberitahuan yang cepat 

jarak jauh 

6. Melakukan ujicoba pada alarm berbasis mirkrokontroler agar 

alarm dapat mendeteksi objek secara akurat dan memberikan 

peringatan dengan cepat ke penerima dimanapun dia berada.  

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Agar analisa yang dilakukan menjadi lebih terarah tanpa 

mengurangi maksud dan tujuannya, maka ditentukan batasan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C yang 

diterapkan pada IC mikrokontroler board AVR AT-mega 8535. 

2. Desain alarm dirancang dalam sebuah box yang terdiri dari 1 

buah sensor PIR, 1 buah sensor ultrasonik, dan 1 buah LCD 

monitor 16 x 2 yang terhubung dengan modem fasttrack 

wavecom.   

3. Sumber daya yang digunakan saat ini adalah listrik karena 

terkendala tegangan yang stabil untuk modem. 

. 
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4. Jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik adalah 0 – 70 cm 

dengan catatan apabila sensor PIR telah mengangap bahwa objek 

yang mendekat adalah manusia. 

5. Apabila objek yang mendekat bukan manusia, sensor ultrasonik 

tidak mampu membedakan objek apapun yang berada didekat 

alarm.  

6. Sensor tidak mampu mendeksi objek yang tidak dikenali sebagai 

manusia atau jika berada di dalam radius > 6 meter 

7. Modem masih memanfaatkan kartu SIM yang digunakan telepon 

seluler. 

8. Batas masa aktif dan jumlah pulsa pada kartu SIM masih harus 

ditambah manual oleh pengguna. 

9. Alarm tidak mampu menampilkan sisa pulsa yang ada dan  masa 

aktif kartu yang digunakan sebagai kartu SIM pada modem 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengembangkan sebuah alat 

berupa alarm anti-maling yang menggunakan sensor ultrasonik berbasis 

mikrokontroler.  

Manfaat dari alarm anti – maling ini adalah membantu menjaga 

keamanan ruangan atau benda berharga dengan bantuan mikrokontroler 

dimana pengguna akan diberi peringatan seketika apabila sensor mendeteksi 

keberadaan manusia dimanapun pengguna berada lewat pesan singkat 

(SMS) dan panggilan ke ponsel pengguna. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut :  

1.4.1 Perencanaan 

a) Teknik pengumpulan data 

Teknik pegumpulan data ini menggunakan studi literature. 

Studi Literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan 
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kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi dapat dicari 

dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan sius- situs di 

internet. Output daari studi literatur adalah terelokasinya 

referensi yang relevan dengan perumusan masalah. 

 

b) Studi Kelayakan 

Studi kelayakan digunakan untuk mengetahui manfaat 

ekonomis proyek perencanaan Alarm anti- maling berbasis 

mikrokontroler. 

 

1.4.2 Analisis Sistem 

Analisis Sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan 

menetukan tahap proses pengerjaan dalam hal penentuan kebijakan . 

Analisis Sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut :  

a) Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang sedang 

terjadi pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

 

b) Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini mengetahui kebutuhan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan. 

 

c) Analisis Kelayakan 

Berdasarkan pada tahap analisis kebutuhan bahwa pada tahap ini 

menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau tidak untuk 

dilanjutkan, baik dari segi kelayakan maupun operasional. 

 

d) Analisis Sistem Berjalan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem atau proses 

yang sedang berjalan , digambarkan dalam activity diagram dan 

use case.  
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1.4.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasis analisis sistem yang ada, sehingga menghasilkan 

model baru yang diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan 

tahap sebagai berikut :  

a) Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras mengunakan skematika alat yang 

digunakan untuk membangun alat,gambar rancangan alat,  

diagram blok, dan komponen diagram. 

 

b) Perancangan perangkat lunak 

Pada tahap ini terdiri dari Flowchart dari algoritma yang 

digunakan oleh pengguna Flowchart digunakan sebagai penjelas 

dalam menggambarkan urutan proses pada aplikasi. Sedangkan 

algoritma digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan 

dan perencanaan suatu program.  

 

 

1.4.4 Implementasi 

Pada tahap ini adalah proses memaparkan hasil dari 

instalasi perangkat keras, dan langkah – langkah instalasi perangkat 

lunak 

a) Instalasi Perangkat Keras 

Pada tahap ini akan dibahas tahapan dalam instalasi perangkat 

keras alarm anti – maling berbasis mikrokontroler. 

 

b) Instalasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini akan dijelaskan tahapan instalasi perangkat 

lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan alarm anti- maling 

berbasis mikrokontroler. 
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c) Pengujian 

Pada tahap ini akan dipaparkan hasil dari pengujian 

yang dilakukan terhadap alarm anti- maling agar dapat 

dikembangkan dimasa yang akan datang menjadi alat yang 

jauh lebih baik. 

a) Identifikasi dan Rencana Pengujian 

Pada tahap ini akan dibahas jenis pengujian yang akan 

digunakan ,kelas uji, butir uji dan tingkat pengujian yang 

dilakukan. 

 

b) Deskripsi dan Hasil pengujian 

Pada tahap ini akan dibahas hasil dari pengujian yang 

dilakukan terhadap masing masing butir uji yang telah 

ditentukan sebelumnya bersama dengan tampilan hasil 

peringatan sms dan panggilan sebagai bentuk keluaran dari 

alarm anti- maling berbasis mikrokontroler. 

 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini dikelompokan ke dalam 5 Bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas uraian singkat tentang latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan semua landasan teori yang berhubungan dengan 

Alarm anti-maling berbasis mikrokontroler. 

 

BAB 3 PERMODELAN PROYEK 



7 
 

Pada bab ini membahas rincian biaya, pekerjaan, waktu kerja dalam proyek 

alarm anti-maling berbasis mikrokontroler 

 

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembuatan alat menjelaskan hasil dan 

pengujian alat yang diberikan atau ditampilkan dari alat yang dibuat. 

 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjelaskan keunggulan dan kelemahan 

alat, serta saran yang memberi penanggulangan kelemahan alat apabila alat 

dikembangkan lebih lanjut 
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