
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini  tingkat  kejahatan  cukup meresahkan  dan wajib diwaspadai.

Perasaan cemas akan dirasakan oleh pemilik  rumah akan keamanan rumahnya

ketika ditinggal bepergian. Kejahatan yang sering terjadi saat ini dilakukan pada

rumah kosong yang ditinggal pemiliknya, terutama rumah-rumah dengan standar

keamanan yang masih minim. Para pelaku kejahatan (pencurian) tersebut tidak

mengenal waktu, apabila mereka merasa aman maka mereka akan mengambil apa

yang mereka inginkan.

Dari  data  statistik  kriminal  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  2015  di

perlihatkan jumlah kejahatan dari tahun 2012–2014, berdasarkan Pengelompokan

kasus  kejahatan  pencurian  terbagi  menjadi  beberapa,  yaitu:  pencurian  dengan

kekerasan,  pencurian  dengan  kekerasan  menggunakan  senjata  api,  pencurian

dengan kekerasan menggunakan senjata tajam, pencurian dengan pemberatan dan

pencurian kendaraan bermotor. 

Kelompok/Jenis Kejahatan Tahun
2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4)

Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Dengan Penggunaan Kekerasan
Pencurian Dengan Kekerasan 10.672 10.683 10.414
Pencurian Dengan Kekerasan

Menggunakan Senjata Api

561 482 332

Pencurian Dengan Kekerasan

Menggunakan Senjata Tajam

1.109 880 1.012

Gambar 1.1 Kasus Pencurian (http://www.bdg.news/2016/09/terjadi-

121160-kasus-pencurian-selama.html)

Masalah  keamanan  dapat  terjadi  di  mana  saja  dan dalam berbagai  hal,

salah satunya dapat terjadi pada rumah. Sistem keamanan pada rumah menjadi hal

yang harus diperhatikan mengingat  maraknya  pembobolan dan pencurian yang

mengakibatkan kerugian pada pemilik rumah. Sehingga diperlukan suatu sistem
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keamanan rumah yang lebih aman, tidak hanya mengandalkan kunci konvensional

saja namun perlu adanya sistem keamanan berlapis yang dapat meminimalisasi

pencurian di dalam rumah.

Dalam  konsep  smart  home,  keamanan  menjadi  salah  satu  faktor  yang

menjadi  perhatian  dalam  perancangannya. smart  home menyediakan  fasilitas

keamanan  secara  otomatis  dan terprogram melalui  computer  atau  alat  canggih

lainnya. Untuk membangun sistem keamanan pada smart home ini, ada beberapara

alat yang akan digunakan diantaranya adalah PIR Sensor, MQ2 Gas Sensor, Sensor

Suhu LM35, Magnetik sensor, Sensor api dan Arduino Uno.

Pada penelitian yang dilakukan  [1] menghasilkan  sebuah sistem keamanan dan

monitoring  rumah pintar  secara online menggunakan perangkat  mobile,  seperti

smartphone,  tablet  maupun  laptop.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  [2]

menghasilkan  sistem keamanan rumah berupa sistem kunci  pintu otomatis  dan

menggabungkannya  dengan  menggunakan  fitur  pada  ponsel  yaitu  SMS.  Pada

sistem ini  juga  akan  terdapat  fitur  untuk  mengatasi  pengaksesan  pintu  rumah

secara paksa oleh orang asing. Sistem ini juga diterapkan fitur untuk memberikan

notifikasi melalui ponsel dan bisa mengunci pintu dari jarak jauh hanya dengan

mengirim SMS.  Pada penelitian yang dilakukan [3] menghasilkan  alat yang bisa

mengontrol  keadaan  rumah  tanpa berhenti  serta  bisa memberitahukan  keadaan

rumah  disetiap  saat.  Hal  itu  bisa  terjadi  dengan adanya  sistem keamanan  dari

Smart  Home  Monitoring.  Sistem  keamanan  Smart  Home  Monitoring  dapat

memberitahukan  pengguna  jika  terjadi  kebocoran  gas  dan  terdeteksinya

pergerakan manusia,  dengan berbunyinya  alarm yang berada dirumah tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan [4] menghasilkan suatu alat yang dapat memantau

rumah saat keadaan rumah sedang kosong.. Pada penelitian yang dilakukan  [5]

menghasilkan suatu  sistem  keamanan  terintegrasi  dengan  pengiriman

informasinya via SMS tetapi tanpa menggunakan sebuah PC (personal computer),

sehingga dapat benar-benar membantu seseorang baik mengenai efisiensi biaya

dan waktu dalam memonitor keadaan rumahnya.Pada penelitian yang dilakukan

[6] menghasilkan  suatu  alat  yang  dapat  mendeteksi  bila  ada  kebakaran  dan
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mendeteksi gerakan. Pada penelitian yang dilakukan [7] menghasilkan keamanan

glaas break detector yang bisa digunakan sebagai pengaman biasanya terpasang

pada  jendela,pintu  dan  akses  keluar  masuk  seseorang  kedalam  ruangan.  Pada

penelitian  yang  dilakukan  oleh [8]   menghasilkan peralatan  sistem pengendali

keamanan  rumah  via  SMS  dengan  mikrokontroler  avr  atmega8535  serta

menggunakan  bahasa  pemograman  c.  Sistem  ini  diharapkan  dapat  membantu

seseorang untuk mengawasi dan mengontrol keadaan rumah. Pada penelitian yang

dilakukan oleh [9] menghasilkan sistem keamanan rumah menggunakan red laser

pointer,light  dependent resistor dan kamera digital  bertujuan untuk mengetahui

karakteristik  LDR,menguji  sistem  keamanan  rumah  menggunakan  red  laser

pointer,LDR  dan  kamera  digital.. Pada  penelitian  yang  dilakukan  [10]

menghasilkan  sebuah  alat  yang  dapat  mengetahui  jika  ada  orang  yang  masuk

rumah tanpa seizin pemilik saat rumah dalam keadaan kosong.

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirancanglah sebuah alat yang

mampu  menjaga  keamanan  rumah  secara  menyeluruh  pada  smart  home,  agar

pemilik rumah merasa aman saat meninggalkan rumahnya pada saat bepergian.

Adapun  rancangan  tersebut  yang  diambil  dalam  tugas  akhir  ini  dengan  judul

“Rancang Bangun Aplikasi Sistem Keamanan  Smart  Home Menggunakan

Arduino Uno Berbasis WEB”. 

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dari masalah di atas maka dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana membuat sistem aplikasi keamanan pada rumah?

2. Bagaimana  merealisasikan rancang  bangun  aplikasi  sistem  keamanan

smart home menggunakan arduino uno berbasis web?

1.3 Batasan Masalah 

Dalam permasalahan yang diangkat pada rancangan ini telah diterapkan

beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Rancangan yang dibuat ini hanya bersifat prototype.
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2. Alat ini bekerja jika ada aliran arus listrik.

3. Pembuatan aplikasi menggunakan Arduino Uno.

4. Rancangan ini tidak menggunakan cctv..

1.4 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem aplikasi keamanan

pada  smart  home dan  untuk  merealisasikan  rancang  bangun  aplikasi  sistem

keamanan  smart  home menggunakan arduino  uno  berbasis  web, Agar  lebih

mudah dalam menjaga keamanan smart home.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Mengurangi tingkat kejahatan (pencurian).

2. Mempermudah dalam mengontrol keamanan smart home.

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan metodologi Penelitian yang terdiri dari

subbab  1.5.1  Pengumpulan  data,  1.5.2  Analisa  Kebutuhan,  1.5.3  Perancangan

Sistem, 1.5.4 Implementasi dan 1.5.5 Pengujian (Black Box) 

1.5.1 Pengumpulan Data

Studi Pustaka (Literatur)

       Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal dari

berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah dan internet dimana isi

dari  sumber-sumber  tersebut  dijadikan suatu referensi  dan acuan dalam

penulisan ini.

1.5.2 Analisa Kebutuhan

a. Analisis Permasalahan

Analisis  sistem  dilakukan  untuk  memberikan  arahan  dan  menentukan

tahap  proses  pengerjaan  selanjutnya  dalam  hal  penentuan  kebijakan.

Analisis sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Analisis Kebutuhan
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Berdasarkan identifikasi masalah pada tahap ini menjelaskan apa saja yang

harus di lakukan :

a) Analisis kebutuhan Perangkat keras

Menganalisis apa saja perangkat keras yang di perlukan.

b) Analisa kebutuhan Perangkat Lunak

Menganalisis apa saja perangkat lunak yang di butuhkan untuk membuat

sistem ini.

2) Analisis Sistem

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem atau proses yang sedang

berjalan  sekarang,  digambarkan  dalam  activity diagram  dan  usecase

diagram.

1.5.3 Perancangan sistem

Perancangan  Sistem  adalah  merancang  sistem  secara  rinci  berdasarkan

hasil analisis  sistem yang ada,  sehingga menghasilkan model baru yang

diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1) Perancangan Sistem

Pada tahap ini menjelaskaan perancangan sistem kerja,yang digambarkan

melalui Deployment diagram dan Blok diagram.

2) Perancangan Perangkat Keras

Pada tahap ini akan memberikan gambaran rangkaian sistem yang akan di

gunakan.

1.5.4    Implementasi

Pada  tahap  ini  adalah  proses  memaparkan  hasil-hasil  dari  instalasi

perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan layar

dan pengujian.  Pada  tahap  pengujian  dilakukan  uji  coba  terhadap

aplikasi. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat

kesalahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat dilakukan

perbaikan yang diperlukan.
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1.5.5 Pengujian (Black Box)

Pengujian aplikasi sistem keamanan smart home ini menggunakan

metode  pengujian  Black  Box untuk  mengetahui  perangkat  berfungsi

dengan benar atau tidak. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada

sistem tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan.

1.6 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     M E T O D O L O G I  P E N E L I T I A N

Bab ini menjelaskan isi dari model pengembangan perangkat lunak, metode

pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan sistem.

BAB IV     ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

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

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan

hasil uji coba program.
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BAB V       PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada

bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya
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