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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Rumah menjadi tempat istirahat sekaligus tempat menyimpan barang-

barang yang aman. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi yang semakin tinggi 

dan pesat, membuat tindakan kriminalitas meningkat tinggi (Badan Pusat Statistik, 

2014). Sistem keamanan rumah yang lebih baik diperlukan agar pemilik rumah 

selalu merasa aman baik ketika berada dalam rumah ataupun berada di luar rumah. 

Sistem keamanan rumah merupakan suatu hal yang penting dan melibatkan 

bagian-bagian dari rumah. Bagian-bagian tersebut antara lain pintu, jendela, lubang 

platform, lampu, kamera keamanan dan sistem peringatan yang ada pada rumah 

(Tseloni, Thompson, Grove, Tilley, & Farrell, 2014). Menurut laporan Badan 

Statistik Kriminal Indonesia sebanyak 13,6 persen kasus kejahatan adalah 

pembobolan rumah (Badan Pusat Statistik, 2014). Pembobolan rumah umumnya 

dilakukan secara paksa masuk melalui jendela, pintu maupun atap rumah. Sistem 

keamanan rumah dengan cara manual masih menyebabkan pembobolan rumah, 

karena itu diperlukan sistem keamanan rumah dengan menggunakan teknologi 

(Bangali & Shaligram, 2013). 

Saat ini sudah terdapat rumah yang menerapkan sistem keamanan rumah 

menggunakan Closed-Circuit Television (CCTV) yang dikendalikan oleh operator. 

Penggunaan CCTV saat ini membuat pemilik rumah merasa tidak nyaman ketika 

harus mengawasi CCTV terus menerus. Selain itu juga terdapat sistem yang 

menggunakan Passive Infra Red Sensor (PIR) tetapi masih menggunakan Sumber 

Daya Manusia (SDM) untuk mengendalikannya walaupun sudah jarak jauh (Astuti, 

2007).  

Perkembangan teknologi membuat para peneliti menciptakan beberapa opsi 

baru dalam pemilihan sistem keamanan rumah antara lain, “A GSM/GRPS Based 

Wireless Home Security System“ (YanboZhao & ZhaohuiYe, 2008) tetapi sistem 

ini tidaklah efisien, dikarenakan menggunakan akses GSM/GPRS yang masih 
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cukup mahal. Sistem keamanan yang diterapkan dengan pengenalan wajah terdapat 

pada studi “Face recognition based on auto-switching magnetic door lock system 

using microcontroller“(Hassan, Bakar, & Mokhtar, 2012). Sistem ini tidaklah 

efektif karena Face Recognition  memiliki algoritma yang rumit dan memakan 

waktu yang lama untuk memproses sebuah kode, hal ini tidaklah praktis dalam 

penerapan pada sistem keamanan rumah. 

Pada penelitan yang sudah ada sebelumnya, telah dirancang sistem 

keamanan menggunakan Raspberry Pi 1 dengan digabung dengan PIR Sensor dan 

USB 3G Doogle dijadikan alat transmisi untuk mengirim data (Prasad, Sunder, 

Mahalakshm, & Swathi, 2014). Sistem keamanan tersebut hanya menggunakan satu 

jenis sensor atau sensor tunggal yaitu sensor magnetic, yang ditempatkan pada 

pintu. Pada sistem tersebut, jika ada seseorang yang masuk melewati pintu, sistem 

akan mengirimkan notifikasi. Sistem keamanan rumah yang telah dibuat tersebut 

memiliki kelemahan. Kelemahan pada sistem tersebut adalah tidak semua orang 

ataupun pencuri masuk melewati pintu. Celah masuk ke dalam rumah bisa saja 

melewati jendela, lubang masuk plafon, ventilasi ataupun celah yang lainnya yang 

memungkinkan orang dapat masuk ke dalam rumah. 

Untuk menutupi kelemahan sistem keamanan rumah pada penelitian 

sebelumnya, penulis akan membuat suatu sistem keamanan rumah dengan multi 

sensor. Pengaman rumah ini akan menggunakan Microcontroller yang berfungsi 

sebagai pusat kendali dari sistem keamanan rumah yang akan dibuat. 

Microcontroller memiliki kemampuan untuk mengendalikan beberapa perangkat 

elektronik seperti smartphone, server, Personal Computer  ( PC ), ataupun laptop. 

Kelebihan Microcontroller antara lain adalah Flexibility, waktu menjalankan suatu 

perintah yang sangat cepat dan lebih murah dari perangkat lain (Augarten, 1974). 

Terdapat beberapa jenis Microcontroller, seperti Arduino, AT89S52, dan 

Raspberry Pi tetapi pada penelitian ini digunakan Raspberry Pi. Raspberry Pi 

merupakan sebuah perangkat mini yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

perintah sebuah aplikasi dan sekaligus dapat dijadikan Microcontroller karena 

memiliki pin-pin GPIO. Microcontroller lainnya tidak memiliki kemampuan 

seperti Raspberry Pi. Microcontroller lain hanya dapat menjalankan perintah-
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perintah yang tidak bersifat Real-Time, sedangkan Raspberry Pi, dapat menjalankan 

perintah-perintah bersifat Real-Time karena dijalankan pada sistem operasi Linux. 

Microcontroller AT89S52 hanya memiliki 256 Byte RAM serta hanya 8 K byte 

Flash Memory, sedangkan Arduino memiliki 32 Kb Flash Memory dan Arduino 

tidak dapat bekerja secara Real Time seperti Raspberry. Arduino merupakan 

Microcontroller sedangkan Raspberry Pi yang sudah merupakan Microprocessor 

(Raspberry pi, 2016) (Arduino Specification, 2016). Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, maka pada penelitian ini menggunakan Raspberry Pi. 

Raspberry Pi merupakan sebuah perangkat kecil berukuran credit card, 

yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menjalankan kode perintah, 

memutar video, memutar musik dan untuk bermain game (Raspberry pi, 2016). 

Raspberry Pi juga banyak dimanfaatkan untuk dijadikan Microcontroller sebagai 

otak dari sebuah sistem karena Raspberry Pi bisa menjalankan sebuah sistem 

operasi / Operating Sistem (OS) untuk kebutuhan sebuah sistem. 

Pada penelitian ini digunakan Microcontroller Raspberry Pi 3, karena 

Raspberry Pi 3 memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan generasi 

Raspberry Pi  sebelumnya. Keunggulan paling utama antara lain : memiliki 

prosesor A 1.2 GHz 64-bit quad core ARMv8 CPU, 1 GB RAM, serta sudah disertai 

wifi module dan Bluetooth Module (Raspberry pi, 2016). Raspberry Pi 2 

menggunakan A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU serta tidak memiliki 

wifi module dan Bluetooth Module. Raspberry Pi 1 hanya memiliki 512 Mb RAM. 

Berdasarkan pertimbangan tersbut, maka dipilihlah Raspberry Pi 3 karena 

Raspberry Pi 3 memiliki spesifikasi-spesifikasi yang dibutuhkan pada penelitian 

ini.  

Pada penelitian ini Raspberry Pi 3 dihubungkan dengan magnetic switch 

yang diletakan pada pintu, jendela serta lubang plafon. Selain itu juga akan 

diterapkan sebuah fasilitas notifikasi menggunakan Google Mail (Gmail) yang 

berfungsi sebagai notifikasi kepada pemilik rumah jika ada orang masuk ke dalam 

rumah. Gmail digunakan sebagai pemberi notifikasi dikarenakan Gmail 

mendukung fitur API yang dapat digunakan penulis untuk memanfaatkan 

layanannya dalam memberikan notifikasi, sedangkan penyedia-penyedia layanan 
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email lainnya tidak mendukung fitur API. Sebagai tambahan digunakan komponen 

lain sebagai rangkaian pendukungnya yakni wireless bel dan webcam. 

Raspberry Pi 3 yang terhubung dengan komponen-komponen dapat 

dikendalikan oleh aplikasi Telegram Messenger. Aplikasi ini digunakan karena 

memiliki keamanan pesan jenis AES-256 encryption, selain itu Telegram 

Messenger bersifat Cloud Based yang artinya bisa diakses dimana saja, kapan saja 

dan dengan menggunakan device yang berbeda pula. Hal-hal inilah yang 

membedakan Telegram Messenger dengan aplikasi Messenger lainnya (Telegram, 

2016). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada tugas akhir ini dirancang dan 

dibuatlah sistem keamanan rumah yang mengunakan Raspberry Pi 3 sebagai 

pengendali bagi bel rumah, webcam, switch magnetic serta aplikasi Telegram 

Messenger pemilik rumah. Tugas akhir yang dibuat berjudul “RANCANG 

BANGUN SISTEM KEAMANAN RUMAH YANG MENGGUNAKAN 

RASPBERRY PI 3”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang dan membuat sistem keamanan rumah dengan 

menggunakan microcontroller Raspberry Pi 3 sebagai pengendali webcam, bel 

rumah, dan switch magnetic dengan bantuan aplikasi Telegram Messenger? 

1.3 Ruang Lingkup 

1. Sistem keamanan ini diterapkan pada rumah melalui prototipe, tidak 

diterapkan untuk pabrik. 

2. Menggunakan Raspberry Pi 3 sebagai otak atau pusat dari sistem 

keamanan. 

3. Menggunakan bahasa pemograman Python yang terdapat pada 

Raspberry Pi 3. 

4. Bagian rumah yang dijangkau dengan Webcam  hanya bagian depan 

rumah. 
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5. Magnetic switch hanya bekerja untuk bagian yang rumah antara lain, 

pintu utama, jendela dan lubang plafon. 

6. Sistem keamanan hanya untuk mengambil gambar tamu jika tamu 

menekan bel rumah dan jika pemilik rumah ingin mengambil 

gambar melalui aplikasi Telegram. 

7. Pada Tugas Akhir ini, Sistem keamanan yang dibangun hanya 

menggunakan 3 Magnetic Switch.  

8. Pada Tugas Akhir ini tidak dibahas mengenai skalabilitas sistem. 

9. Pada Tugas Akhir ini aplikasi messenger yang dipakai adalah 

Telegram Messenger yang digunakan untuk mengirim perintah ke 

sistem keamanan yang dibangun. 

10. Pada Tugas Akhir ini untuk penerimaan notifikasi digunakan 

Google Mail. 

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem 

keamanan rumah dengan menggunakan microcontroller Raspberry Pi 3 sebagai 

pengendali utama yang mengendalikan Webcam, Bel Rumah, dan Switch Magnetic 

dengan bantuan aplikasi Telegram. 

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat penelitian tugas akhir ini antara lain : 

1. Hasil tugas akhir ini dapat diterapkan sebagai sistem keamanan rumah 

yang memiliki kelebihan : 

a. Dengan terhubung dengan aplikasi Telegram, serta akun Google 

Mail pemilik rumah, maka semua data gambar yang telah 

diambil, akan tersimpan dengan aman. 

b. Dengan adanya multi Magnetic sensor ketika adanya pencuri 

yang masuk kerumah, pemilik rumah mendapatkan notifikasi di 

Email dan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan. 
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c. Dengan menggunakan Raspberry Pi 3 sebagai pengendali maka 

sensor-sendor magnetic switch dan webcam dapat dikendalikan 

dan terhubung satu sama lainnya. 

d. Dengan menggunakan Raspberry Pi 3 maka sistem keamanan 

dapat berjalan secara otomatis jika daya listrik diberikan, hal ini 

dapat memudahkan pemiliki rumah karena sistem yang telah 

terotomatisasi. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi yang digunakan pada tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur 

a. Mempelajari Raspberry Pi. 

b. Mempelajari Bahasa pemograman python. 

c. Mempelajari Webcam. 

d. Mempelajari cara kerja Switch Magnetik. 

2. Tahap Perencanaan 

a. Membuat rancangan komponen yang diperlukan untuk 

membuat tugas akhir. 

b. Mempelajari artikel jurnal ilmiah yang berhubungan untuk 

dijadikan referensi pembuatan tugas akhir ini. 

3. Merancang dan membuat sistem keamanan. 

a. Menginstal RaspOS pada Raspberry Pi 3. 

b. Membuat Algoritma pemograman dalam bahasa Python. 

c. Implementasi aplikasi telegram. 

4. Implementasi tugas akhir pada prototipe rumah. 

5. Pengujian. 

6. Pembuatan Laporan. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini akan disusun dalam 6 (enam) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

 Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

 Landasan teori menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah 

mengenai Raspberry Pi,  Sistem keamanan rumah, Switch Magnetik PE-905, 

Webcam, Speaker, Bahasa pemograman Python, Email (Electronic Mail), Google 

Mail, dan aplikasi Telegram. 

BAB III Analisis dan Design 

 Bab ini berisikan analisis-analisis dari penelitian tugas akhir ini dan 

berisikan cara perancangan dan pembuatan sistem keamanan rumah yang dibuat. 

BAB IV Implementasi 

 Bab ini berisikan implementasi-implementasi sistem tentang sistem 

keamanan rumah yang akan di terapkan pada protoripe rumah. 

BAB V Pengujian 

 Berisikan langkah-langkah dan hasil pengujian sistem keamanan 

rumah yang diimplementasikan pada prototipe rumah. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisikan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

tugas akhir ini serta berisikan saran-saran untuk pengembangan penelitian ini.


