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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

 

Keamanan pada lingkungan sekitar kita pada saat ini sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan kehidupan manusia,jika suatu lingkungan kurang aman maka hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Hal ini tentunya harus di cegah agar 

hal-hal yang kurang aman tersebut dapat di minimalisirkan, banyak hal yang dapat 

dilakukan untuk meminimalkan tindakan kejahatan seperti criminal, pencurian dan 

perampokan, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi pada sangat ini,dimana kondisi 

perekonomian makin menghimpit dan semakin hari semakin melemah, dengan adanya 

pelemahan ekonomi banyak sekali timbul tindakan yang cenderung sekali terhadap 

perbuatan tindakan kejahatan, dan tentunya hal ini diperlukan control lebih untuk 

mengamankan lingkungan di disekitar kita.  

Untuk mendukung dalam control keamanan tentunya masih kurang tanpa bantuan 

dari  alat security untuk mendukung dalam mengontrol keamanan tersebut, sebagai 

antisipasi tindakan kejahatan itulah alasan penulis mengembangkan sebuah alat security 

berbasis sinar laser yang dapat membantu user dalam menjaga atau mengontrol ruangan 

nya, alat elektronik ini dikembangkan menjadi sebuah alat yang dapat mencegah atau 

paling tidak dapat meminimalisir tindakan kejahatan,yaitu sebuah alat yang dikembangkan 

untuk mendukung security pada ruangan seperti rumah ataupun kantor yang sekiranya 

perlu keamanan lebih khususnya pada brankas, karena tanpa sebuah alat pendukung yang 

memadai  menyebabkan manusia masih kerepotan dalam menyelesaikan masalah 

keamanan dan hal ini tentunya  perlu alat pendukung untuk membantu manusia dalam 

menjaga keamanan lingkungan yang dikondisikan perlu control lebih. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas dapat dirumuskan sebagai 

berikut; 

a. Merancang alat deteksi keamanan berbasis microcontroller yang di 

kombinasikan dengan sinar laser, keypad, door lock dan alarm yang dapat 

memberi  sinyal tentang keamanan 

b. Menggabung beberapa alat elektronik diatas sehingga dapat menghasilkan 

tujuan yang diinginkan 

c. Cara memberikan respon atau memberikan sinyal pada orang yang 

menggunakan alat ini 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka dapat diidentifkasikan masalah  

sebagai berikut : 

1. Perlu penambahan alat keamanan yang memadai 

2. Kurangnya pengawasan keamanan tanpa alat security 

3. Perlunya pengoptimalan alat keamanan yang mendukung sebagai pendukung 

pengawasan dan perlindungan 

1.2.2 Batasan masalah 

a. Alat ini perlu sebuah UPS agar tetap connect meski mati listrik                                                                                                                                                    
 

b. Batasan jarak deteksi sinar laser yang diterapkan
 

c. Alat ini hanya orang yang mempunyai hak akses saja yang dapat menggunakan 

alat ini, karena harus mengetahui password terlebih dahulu untuk masuk 

kedalam ruangan.
 

 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem keamanan lingkungan 

berbasir sinar laser  yang dapat membantu manusia mengontrol atau mempermudah 

pekerjaanya. Alat ini tidak perlu akses internet sehingga kecil sekali kemugkinan dapat 

error, alat ini mengandalkan microcontroller yang dikombinasikan dengan sinar laser 

yang tersambung pada alaram. 
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Cukup dengan mendengarkan suara alarm sebagai symbol adanya penyusup yang 

terdeteksi melalui sinar laser, suara yang dikirimkan dari alat ini sebagai symbol atau kode 

adanya orang tak dikenal lewat pada pintu atau ruangan yang telah di pasang alat security 

system ini. 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagaia berikut:  

1. Memberi kemudahan para pengguna,khususnya di  perkantoran pemerintahan 

atau perbankan yang mana tempat tersebut perlu   keamanan lebih. 

2. Memberi kenyaman pada pengguna dan mempermudah dalam mengontrol 

keamanan ruangan pekerjaanya. 

 

1.4 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang akan dilakukan meliputi beberapa hal berikut : 

a. Mencari sumber sumber yang masih berkaitan dengan teori keamanan laser 

b. Mendalami dan mempelajari bahan sumber teori yang didapat 

c. Melakukan perancangan dan modifikasi sekaligus mencoba keakuratan dan 

ketepatan  

d. Melakukan pengujian program yang telah di rancang dan di modifikasi yang ada 

pada program  

e. Pembahasan hasil pengujian. 

 

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. 
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BAB III PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan isi dari PEP (Project Execution Plan)seperti objective proyek, 

identifikasi stakeholder, identifikasi deliveriables, WBS (Work breakdown structure), 

Milestone, penjadwalan proyek, RAB (Rencana  Anggaran Biaya) dan tim proyek. 

 

BAB IV ANALISISDAN 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 

dengan metode black box. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada bab-bab yang 

telah diuraikan sebelumnya. 
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