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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar (primer) dalam kehidupan 

manusia. Sebagai tempat berlindung dari segala cuaca, sekaligus sebagai tempat 

tumbuh kembang dan berkumpulnya komunitas terkecil manusia, yaitu keluarga. 

Setiap keluarga yang menghuni rumah masing-masing layak mendapatkan 

keamanan dan kenyamanan.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan informasi 

yang cepat sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan, sehingga 

menunjang kinerja sektor-sektor tersebut, salah satunya adalah aspek keamanan. 

Aspek keamanan sangat dibutuhkan dalam bebagai sektor kehidupan saat ini. 

Faktor privasi juga turut mempengaruhi pentingnya suatu sistem keamanan. 

Banyak sarana yang dirancang secara otomatis untuk membantu kegiatan manusia 

dalam mengatur keamanan lingkungan ataupun ruangan yang memerlukan tingkat 

pengamanan yang lebih ketat. Terutama pada rumah bila ingin terhindar dari 

kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan tindak kriminalitas lainnya, serta 

musibah lain seperti kebakaran. 

Menurut berita yang dipublikasi secara online, seorang pemilik rumah 

kedapatan barang miliknya hilang. Kejadian tersebut terjadi saat pemilik rumah 

berpergian untuk mudik dan rumah sedang dalam keadaan kosong menjelang 

lebaran. Pemilik rumah menyadari bahwa barang miliknya diambil oleh seorang 

pencuri ketika mudik. Keamanan dari pencuri adalah hal yang paling penting dan 
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paling diharapkan oleh setiap orang, akan tetapi menjaga keamanan dari seorang 

pencuri adalah hal yang paling sulit dilakukan dan tidaklah mudah untuk dikerjakan 

karena keterbatasan indera manusia (Nila, 2018). 

Kemajuan teknologi elektronika turut membantu dalam pengembangan 

sistem keamanan yang handal. Salah satunya aplikasi sistem keamanan untuk 

pengaman rumah. Banyak alat-alat elektronika yang digunakan untuk sistem 

keamanan rumah contohnya seperti alat pendeteksi adanya pencuri, kebakaran, dan 

kebocoran gas. Alat yang dijual pun begitu banyak versinya, baik dari segi kualitas, 

merek, dan harganya. Akan tetapi, alat yang banyak ditemui dipasaran dijual 

terpisah dan harganya pun relatif lebih mahal. Kelebihan utama sistem keamanan 

yang berbasiskan Arduino dibanding sistem keamanan konvesional adalah 

memiliki kemampuan beroperasi terus menerus dan dapat secara otomatis 

terhubung dengan perangkat lain. Badan pusat statistik (2016) mendata 

bahwasanya di Indonesia telah terjadi kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 

357.197 kejadian, pencurian dengan senjata api sebanyak 140 kejadian, dan 880 

kejadian dengan senjata tajam. 

Karena itulah berbagai macam pengembangan teknologi dirancang untuk 

memberikan keamanan setiap waktu bahkan juga melindungi aset dan privasi yang 

dimiliki, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem keamanan tersebut maka 

dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Selain hal tersebut, pengaplikasian 

sistem keamanan dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat 

khususnya tindakan kejahatan pencurian. 
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Pada tugas akhir dilakukan rancang bangun sistem penguncian dan 

keamanan untuk suatu rumah. Aplikasi yang dibuat meliputi rancang bangun 

perangkat keras (hardware) untuk suatu sistem penguncian dan keamanan rumah 

yang dapat memberikan notifikasi berupa pesan singkat melalui SMS (Short 

Message Service) dan pengambilan gambar menggunakan kamera dengan 

menggunakan microcontroller. 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem yang menggunakan sensor sidik jari 

(Fingerprint Sensor) sebagai sistem pembukaan kunci? 

2. Bagaimana merancang sebuah sistem keamanan rumah untuk 

memantau apakah terjadi pembukaan pintu secara paksa? 

3. Bagaimana merancang sistem keamanan rumah untuk dapat memberi 

tahu pemilik rumah apabila terjadi pembukaan pintu secara paksa? 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada kajian masalah dibatasi pada hal-

hal berikut: 

1. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Mega. 

2. Sensor yang digunakan ada dua, sensor Fingerprint FPM10A dan 

sensor Magnetic Switch PE-905. 

3. Menggunakan GSM Module SIM900A untuk mengirim notifikasi 

berupa SMS dan mematikan alarm. 
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4. Menggunakan solenoid lock door untuk membuka pintu saat 

identifikasi fingerprint berhasil. 

5. Menggunakan push button untuk membuka pintu secara manual dari 

dalam rumah. 

6. Menggunakan kamera VC0706 untuk memantau apabila terjadi tindak 

kejahatan. 

1.4  Tujuan 

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah melakukan rancang bangun 

sistem penguncian dan pendeteksi pencurian terhadap sebuah rumah yang berbasis 

Arduino. Sistem diatur untuk memberikan peringatan beserta informasi kepada 

pengguna apabila mendeteksi adanya tindakan pencurian dengan membunyikan 

alarm, mengirim notifikasi dan mengambil gambar saat tindakan pencurian terjadi.  

1.5  Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1.5.1 Studi Literatur 

i. Studi literatur mengenai perancangan suatu perangkat keras pada sistem ini.  

ii. Studi literatur mengenai metode penguncian dan keamanan suatu rumah. 

iii. Studi literatur mengenai teori komponen-komponen elektronika yang 

digunakan dalam penelitian perangkat dari sistem ini, seperti Sensor 

magnetic, Selonoid, Fingerprint, Kamera Arduino dan GSM Module.  

iv. Studi literatur mengenai teori dan karakteristik mikrokontroler yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu Arduino Mega 2560. 
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1.5.2 Studi Eksperimen 

i. Studi ekperimental mengenai sensor magnet sebagai pendeteksi pencurian 

terhadap sebuah rumah. 

ii. Studi eksperimental mengenai sistem verifikasi Sidik Jari sebagai pembuka 

kunci. 

iii. Studi eksperimental mengenai IComSat v1.1 SIM900 GSM/GPRS Shield 

sebagai untuk melakukan pengiriman informasi dalam bentuk SMS (Short 

Message Service). 

iv. Studi eksperimental sistem keamanan pintu suatu rumah. 

1.6  Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari; 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan metode yang digunakan untuk mencapai 

tujuan penelitian tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Pada bab ini disampaikan bahasan mengenai landasan teori yang mendukung 

penelitian. Setiap teori digunakan sebagai teori pendukung penelitian perangkat 

yang sedang dirakit. Selain itu, bab ini juga berisi teori mengenai komponen-

komponen elektronika yang digunakan dalam penelitian seperti sensor magnetic 

switch untuk mendeteksi tindakan pencurian, sensor kamera untuk menangkap 

gambar saat terjadi tindakan pencurian, penyimpanan gambar dalam media SD 



6 

 

card, sensor Sidik Jari untuk mengautentifikasi dan GSM Module sebagai pengirim 

informasi dalam bentuk SMS dan sistem penguncian menggunakan solenoid door 

lock system. 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Hasil perancangan sistem aplikasi berdasarkan pada teori dan analisis 

pemecahan masalah dijelaskan secara rinci pada bab ini. Bab ini menjelaskan lebih 

spesifik mengenai alur proses dari keseluruhan sistem. Seluruh alur proses yang 

dijelaskan terdiri dari perancangan hardware dan cara kerja sebuah sistem secara 

keseluruhan. Penjelasan dapat berupa kalimat, diagram, tabel maupun gambar. 

BAB IV. PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan mengenai spesifikasi sistem yang telah dirancang 

dalam perangkat sistem ini. pada bagian ini juga dijelaskan penggunaan sistem yang 

telah dibuat. Kemudian sistem tersebut akan diuji berdasarkan rencana analisis 

yang dibuat. Setelah itu, dari hasil pengujian tersebut akan dilakukan evaluasi 

berupa uji eskperimental berdasarkan tingkat keberhasilan suatu sistem. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi sebuah simpulan dari hasil penelitian perangkat sistem 

yang telah dibuat. Terdapat juga saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dari 

sistem atau produk ini. 
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