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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern ini, teknologi telah berkembang cepat dan banyak 

beragam teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Teknologi telah menjadi 

bagian dari aktivitas untuk memudahkan kehidupan manusia. Adapun teknologi 

juga mengalihkan manusia untuk kesenangan pribadi sehingga menjadi tidak peka 

terhadap suasana sekitar seperti contohnya adalah menonton television, bermain 

game dalam komputer. Sehingga dibuatlah teknologi yang dapat berhubungan 

dengan teknologi yang lain, antara lain adalah “Internet of Things” atau lebih 

dikenal sebagai IoT. Menurut Gartner (2012),  Internet of Things adalah 

kemampuan suatu benda atau sensor untuk bisa saling terhubung dan 

berkomunikasi melalui Internet.  

 Pada tugas akhir ini dibuat sistem prototype Smart Bell yang dapat 

mengirim notifikasi ke dalam setiap perangkat pengguna yang memiliki web 

browser. Sehingga pengguna mengetahui pengunjung yang datang disaat berada di 

luar rumah ataupun disaat kesibukan dengan teknologinya tersendiri. Sistem ini 

lebih fleksibel dibanding sistem sekuritas yang lainnya karena sistem ini terkoneksi 

dengan smartphone yang digunakan sehari-hari. Smart Bell ini adalah Progressive 

Web Application berbeda dengan aplikasi web yang lainnya karena mempunyai 

fitur-fitur yang baru seperti pengiriman notifikasi, service worker, manifest, dan 

offline support. Progressive Web Application menggunakan teknologi HTML5 
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yang paling terbaru. Progressive Web Application pun baru dikembangkan oleh 

Google pada tahun 2015 (“Progressive Web Apps”, 2018). 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dihadapi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sensor passive-infrared dapat berkomunikasi dengan Server 

Node.js? 

2. Bagaimana Webcam dapat berkomunikasi dengan Server Node.js? 

3. Bagaimana Server Node.js dapat berkomunikasi dengan Server Basis 

Data? 

4. Bagaimana informasi data dapat diolah ke Progressive Web 

Application?  

5. Bagaimana Progressive Web Application dapat menerima notifikasi dari 

Server Node.js? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

 Penerima sensor motion menggunakan modul passive-infrared dan 

terhubung microcontroller. 

 Modul passive-infrared yang digunakan adalah HC-SR501. 

 Microcontroller yang digunakan adalah Arduino Uno. 

 Arduino Uno terkoneksi ke dalam server menggunakan kabel serial. 

 Webcam yang digunakan adalah Logitech C-170. 
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 Halaman aplikasi web menggunakan server yang berada dalam komputer 

lokal yang tersambung secara langsung di dalam sistem. 

 Halaman aplikasi web yang dapat menjadi Progressive Web Application 

menggunakan Google Chrome. 

 Halaman aplikasi web pada perangkat mobile tidak dapat menampilkan 

video berformat mp4. 

 Berikut spesifikasi-spesfikasi versi library, perangkat lunak, dan framework 

yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. Node.js versi 7.10.0, basis 

data MongoDB, server Node.js, program FFmpeg, Johnny-Five, Client-

REST node, dan web-framework Express. Halaman aplikasi web dibuat 

dengan menggunakan HTML dan CSS. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sistem Smart-Bell yaitu 

mengirim informasi ke dalam Progressive Web Application. Sistem diharapkan 

mampu untuk melakukan beberapa hal berikut: 

 Dapat mendeteksi adanya kedatangan manusia. 

  Mengirim informasi waktu pendeteksian ke dalam halaman web. 

 Sensor passive-infrared sebagai pemicu untuk mengambil video melalui 

Webcam. 

 Video yang diambil dapat dikirim ke dalam halaman web. 

 Halaman aplikasi web dapat diubah menjadi Progressive Web 

Application.  
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 Ketika sensor mendeteksi dapat menerima notifikasi ke dalam halaman 

aplikasi web. 

 Halaman aplikasi web tetap dapat menyimpan informasi ketika tidak 

terhubung dengan koneksi. 

1.5 Metodologi 

 Metodologi yang digunakan pada penilitan ini sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

 Studi literatur mengenai konsep dasar komunikasi antar Arduino dan 

server Node.js. Komunikasi antar penerima data video dan server 

Node.js. Komunikasi antar Server Node.js dan halaman aplikasi web 

serta konsep mengubah halaman aplikasi web menjadi Progressive 

Web Application. Komunikasi Server Node.js untuk mengirim 

notifikasi ke dalam Progressive Web Application. 

 Studi literature bahasa pemrograman Arduino, HTML, CSS, 

JavaScript, Web Starter-Kit, Service worker, NPM-Package. 

2. Studi Eksperimen 

 Studi Eksperimen kinerja sensor passive-infrared, Arduino dan 

mengirim informasi data ke dalam Server Node.js. 

 Studi Eksperimen komunikasi antara webcam dengan Server 

Node.js. 

 Studi Eksperimen komunikasi antara Server Node.js dengan 

halaman aplikasi web. 
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 Studi Eksperimen kinerja Progressive Web Application dengan 

Webcam. 

 Studi Eksperimen kinerja notifikasi di dalam Progressive Web 

Application. 

 Studi Eksperimen sistem secara keseluruhan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan peneltian, serta 

metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori yang mendukung penelitian ini. Landasan teori berupa definisi 

dan istilah-istilah yang muncul pada tugas akhir ini. Seperti definisi Arduino Uno, 

sensor passive-infrared, dan firmware Firmata. Penjelasan mengenai bahasa 

pemrograman Javascript. 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi perancangan perangkat keras dan lunak. Penjelasan konsep dan cara 

kerja sistem. Serta penjelasan bagaimana komunikasi antara Server Node.js, 

Arduino, Webcam, dan halaman aplikasi web. Kemudian akan dijelaskan kinerja 

sistem. 
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BAB IV. IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM  

Pada bab ini berisi implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat dan 

membahas mengenai hasil akhir rancangan sistem secara fisik, penjelasan dengan 

gambar tampilan halaman aplikasi web, dan hasil pengiriman notifikasi ke dalam 

Progressive Web Application.  

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian 

saran - saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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