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BAB III 

ANALISIS DAN DESIGN 

3.1 Analisis Masalah 

Sistem keamanan rumah yang sudah ada tidak cukup untuk mengatasi 

kejahatan yang semakin lama semakin tinggi. Sistem keamanan rumah yang telah 

dibuat seperti sistem keamanan ruangan menggunakan sensor passive infra red, 

sistem keamanan ini tidak efektif dalam hal melindungi rumah karena hanya dapat 

melindungi ruangan-ruangan tertentu yang menggunakan sistem keamanan rumah 

dengan sensor infra red. Masalah yang timbul penjahat dapat masuk kedalam 

rumah melaui banyak cara antara lain, pintu rumah, jendela, atap dan atau lubang 

platform, sehingga diperlukan sistem keamanan untuk mengatasi hal tersebut.  

3.2 Solusi-solusi yang dapat diterapkan 

Dalam masalah yang dianalisis, terdapat beberapa solusi untuk melindungi 

rumah dari penjahat, antara lain : 

1. Memperkerjakan tenaga Security yang dapat berjaga didepan rumah. 

2. Memasang CCTV yang dapat merekan selama 24 jam. 

3. Memelihara anjing untuk berjaga di depan rumah. 

4. Memasang sistem keamanan dengan memanfatkan teknologi 

microcontroller. 

3.3 Solusi yang dipilih 

Dari beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah 

yang ada, pada tugas akhir ini penulis memanfaatkan Microcontroller sebagai 

pengendali sistem keamanan rumah yang akan dikombinasikan dengan wireless 

bel, magnetic switch dan webcam yang mana magnetic switch akan terpasang pada 

pintu rumah, jendela dan lubang platform. 

3.4 Analisis Kebutuhan 

Pada bagian ini akan dilakukan analisis tentang apa saja yang dibutuhkan 

pada tugas akhir ini. 
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3.4.1. Analisis Kebutuhan Hardware 

Untuk mendukung pembuatan sistem keamana rumah diperlukan beberapa 

perangkat perangkat keras (hardware). 

3.4.1.1. Hardware Raspberry Pi 3 

Merupakan perangkat utama dalam tugas akhir ini yang menjadi pusat 

pengendali dari sistem keamanan rumah. Terdapat beberapa jenis Raspberry Pi 3, 

pada tugas akhir ini penulis menggunakan Raspberry Pi 3 dari pada Raspberry Pi 

generasi-generasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan Raspberry Pi 3 memiliki 

spesifikasi yang lebih memadai untuk membuat sistem tersebut, dari pada generasi 

sebelumnya daftar perbandingan dapat di lihat di Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Raspberry Pi 3 dengan Pi 2 dan Pi Zero 

 Rasbperry Pi 3 Raspberry Pi 2 Raspberry Pi Zero 

Harga US$35.00 US$35.00 US$5.00 

Processor Cortex-A53 64-

bit 

Cortex-A7 ARM1176JZF-S 

Jumlah bit 64 bit 32 bit 32 bit 

Jumlah Core 4 4 1 

CPU Clock 1.2 GHz 900MHz 1 GHz 

RAM 1 GB 512 MB 1 GB 

Wifi  802.11n No No 

Bluetooth 4.1 No No 

USB Port 4 4 Micro USB 

HDMI Slot HDMI HDMI Mini HDMI 

 

 Raspberry Pi Zero memiliki spesifikasi 1Ghz, Single-core CPU, 512MB 

RAM, mini HDMI, slot tenaga micro USB dan memiliki 40 pin GPIO, RAM yang 

terlalu kecil dan menggunakan Single-core CPU merupakan alasan utama mengapa 

penulis tidak mengunakan Raspberry Pi Zero.  

Raspberry Pi 2 memiliki spesifikasi yang lebih baik dari pada Raspberry Pi 

Zero dengan spesifikasi A 900MHz quad-core ARM cortexA7 CPU, 1GB RAM, 4 
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USB Port, 40 GPIO pin, dukungan penuh port HDMI, Ethernet port, audio jack 

port, slot untuk micro SD, serta dukungan penuh Camera Interface (CSI), Display 

Interface(DSI), dan VideoCore IV 3D Grapich Core. Dengan spesifikasi tersebut, 

Raspberry Pi 2 dapat dijadikan opsi untuk digunakan pada tugas akhir ini.  

Raspberry Pi 2 tidak memiliki modul WIFI dan Modul Bluetooth yang mana 

pada Raspberry Pi 3 sudah terdapat didalamnya, dengan memikirkan aspek efisiensi 

dan efektifitas penulis akhirnya menggunakan Raspberry Pi 3. 

Raspberry Pi 3 memiliki spesfkasi A 1.2GHz 64-bit quad-core 

ARMv8 CPU, 802.11n Wireless LAN, Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy 

(BLE),  1GB RAM, 4 USB Port, 40 GPIO pin, dukungan penuh port HDMI, 

Ethernet port, audio jack port, slot untuk micro SD, serta dukungan penuh Camera 

Interface (CSI), Display Interface(DSI), dan VideoCore IV 3D Grapich Core. 

3.4.1.2. Sensor Magnetic Switch 

Untuk mengawasi dan mengamankan pintu rumah, jendela dan lubang 

platform penulis memanfaatkan sensor magnetic switch sebagai perangkat untuk 

mendeteksi adanya penjahat yang menerobos masuk kedalam rumah. Penggunakan 

sensor magnetic switch digunakan penulis karena dirasa cukup efektif dari pada 

menggunakan perangkat sensor lainnya seperti sensor infra merah. 

Sensor infra merah memiliki cara kerja untuk medeteksi segala sesuatu yang 

lewat menghalangi pancaran cahayanya ke penerima (Receiver) sehingga hal ini 

memicu sistem keamana bekerja. Namun sensor tersebut tidak dapat memastikan 

yang lewat itu benar-benar penjahat atau binatang seperti tikus. 

3.4.1.3. Wireless Bel 

Pada tugas akhir ini wireless bel menjadi perangkat tambahan untuk 

melengkapi sistem keamanan yang akan dibuat pada tugas akhir ini, dengan 

memanfaatkan arus yang keluar ketika wireless bel ditekan dan mengirim arus 

keluar ke pin GPIO Raspberry Pi 3 dan memicu webcam mengambil gambar 

seseorang yang menekan bel tersebut. 

Hal ini secara tidak langsung dapat melindungi pemilik rumah dari orang 

asing yang tidak dikenal. 
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3.4.1.4. Webcam 

Penggunaan webcam pada tugas akhir ini dikarenakan sistem keamanan 

yang akan dibuat akan dapat mengambil gambar dari bagian dimana webcam ini 

dipasang. Selain itu penggunaan webcam digunakan karena harga yang lebih 

terjangkau dibandingkan kamera CCTV yang harganya masih tinggi untuk saat ini. 

3.4.2. Analisis Kebutuhan Software 

3.4.2.1. Raspbian OS JESSIE 

Untuk menjalankan Raspberry Pi 3 dibutuhkan sebuah sistem opearasi, 

terdapat banyak sistem operasi untuk menjalankan Raspbery Pi 3 antara lain 

Windows IoT, NOOBS dan Raspbian OS JESSIE, Windows IoT tidak digunakan 

karena bersifat static, tidak mudah melakukan pengubahan dan sifat yang terikat 

dengan aplikasi buatan windows, sedangkan NOOBS adalah bagian dari Raspbian 

OS JESSIE yang dikhususkan untuk pemula dan tidak bisa dikonfigurasi melalui 

panel konsol maka dari itu pada tugas akhir ini penulis menggunakan Raspbian OS 

JESSIE Versi may 2016 denga versi kernel 4.4 dikarenakan Raspbian OS 

merupakan pengmebangan dari linux yang dikhususkan untuk Raspberry Pi, 

sehingga dapat mambantu dalam pengerjaan tugas ini dalam hal menghubungkan 

beberapa perangkat sekaligus elektronik sekaligus dengan bantuan kode 

pemograman Python. 

3.4.2.2. Python 

Python merupakan bahasa low level language yang biasa digunakan untuk 

konfigurasi robot, perangkat eletronik dan atau perangkat hardware. Ada beberapa 

bahasa pemogramanan yang dapat digunakan untuk tugas akhir ini yakni Java, C#, 

dan C++, akan tetapi menulis menggunakan bahasa Python karena lebih mudah 

dipahami oleh menulis dan menurut penulis untuk sumber referensi bahasa Python 

di implementasikan ke dalam sebuah sistem lebih banyak dari pada bahasa 

pemograman lainnya. 

3.4.2.3. Telegram Messenger 

Telegram Messenger merupakan sebuah aplikasi chatting, aplikasi ini 

digunakan sebagai perantara antara Raspberry Pi 3 dengan pemilik rumah pada 
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tugas akhir ini. Ada banyak aplikasi messenger lainya, tetapi pada tugas akhir ini 

penulis memilih Telegram Messenger, tidak seperti LINE ataupun WhatsApp. 

WhatsApp merupakan aplikasi messenger akan tetapi tidak sepenuhnya bersifat 

free, dengan kata lain jika kita ingin menggunakan harus membayar aplikasi 

tersebut. Sedangkan LINE untuk saat ini masih belum bisa mendukung para 

developer untuk memanfaatkan aplikasinya dengan API. Karena itu penulis 

memilih Telegram Messenger karena mendukung secara penuh API agar developer 

dapat memanfaatkan aplikasinya untuk mengembangkan sebuah aplikasi lainnya 

atau perangkat lainnya. Selain itu Telegram Messeger juga bersifat free seumur 

hidup dan dari sisi keamanan terbukti sangat aman untuk enkripsi pesannya. 

3.4.3. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Dalam melakukan analisis kebutuhan pengguna, penulis menggunakan 

pengumpulan survey sebagai media untuk mengetahui apakah sistem keamanan 

yang dibuat dibutuhkan oleh pengguna atau tidak. 

3.4.3.1. Sumber Data 

Data penelitian yang digunakan merupakan data primer yang bersifat 

kuantitatif. 

Populasi yang digunakan adalah masyarakat yang sudah memiliki rumah 

maupun yang tinggal disebuah rumah.  

3.4.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada pengumpulan untuk tugas akhir ini adalah 

metode Survey. 

3.4.3.3. Intrumen penelitian 

Intrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Skala yang 

digunakan adalah Skala Guttman. 

Intrument pengumpulan Data menggunakan survey online, yakni 

menggunakan Google Form. 

3.4.3.4. Populasi dan Sample 

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah para pemilik rumah 

dan orang-orang yang tinggal disebuah rumah dan diambil secara acak dikota-kota 
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besar utama diIndonesia yakni Jakarta, Surabaya, dan Pekanbaru. Teknik sampling 

yang digunakan adalah simple random sampling. 

Sampel yang diambil adalah minimal sebanyak 100 responden yang 

mengisi survey online yang diberikan. 

3.4.3.5. Rancangan pertanyaan survey online 

Demografi responden : 

1. Usia partisipan. 

2. Pekerjaan Partisipan. 

3. Kota tempat tinggal partisipan dengan 3 kota besar sebagai 

pusat utama yakni Jakarta, Suarabya, dan Pekanbaru. 

Daftar pertanyaan : 

1. Apakah sudah memiliki sistem keamanan rumah ? 

2. Apakah sistem keamanan rumah dirasa penting dirumah yang 

sedang anda tempati sekarang ? 

3. Setujuhkan anda jika sistem keamanan rumah hanya  terdiri dari 

satu perangkat keamanan rumah saja ? 

4. Setujuhkah anda jika sistem keamanan rumah terdiri dari 

beberapa perangkat keamanan yang diintegrasikan dengan 

asplikasi, misalnya kamera tersambung dengan bel rumah, dan 

sensor pengaman yang terpasang pada pintu rumah, jendela dan 

lubang platform ? 

3.4.3.6. Hasil Analisis 

Dari hasil survey online yang dikumpulkan didapatkan hasil sebagai berikut 

ini yang akan dijelaskan satu per satu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. 

 Usia Partisipan 

 Usia partisipan yang megikuti survey online yang telah didapat 

terdiri dari usia 21 tahun – 40 tahun. 

 Kota Asal Partisipan 

 Dari survey online yang disebarkan partisipan diminta untuk 

mengisi kota dimana mereka tinggl, ternyata didapat bahwa tiga kota besar 

yang ditargetkan ternyata berpartisipasi sebanyak 39% untuk Pekanbaru, 
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29% untuk Surabaya, 17% untuk Jakarta dan 15% untuk kota-kota besar 

lainnya yang tidak menjadi target dari survey online ini. 

 

Tabel 3. 2 Pie Chart Kota Partisipan 

 Apakah sudah memiliki sistem keamanan rumah di rumah yang 

ditempati ? 

Merupakan pertanyaan pertama yang penulis berikan kepada 

partisipan untuk mengetahui apakah partisipan memiliki sistem keamaan 

rumah ditempat yang ditempati sekarang, dan hasilnya menunjukan 63.1 % 

koresponden menjawab tidak memiliki sistem keaman rumah dan hanya 

36.9 % yang memiliki sistem keamanan rumah. 

17%

29%39%

15%

Kota

Jakarta

Surabaya

Pekanbaru

Kota Lainnya
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Tabel 3. 3 Pie Chart hasil analisa pertanyaan pertama 

 

 Apakah sistem keamanan rumah dirasa penting di rumah yang 

sedang anda tempati sekarang? 

Pertanyaan kedua yang diberikan penulis kepada partisipan dengan 

tujuan untuk mengetaui, apakah partisipan merasa sistem keamanan rumah 

itu penting untuk diterapkan pada tempat tinggalnya sekarang. Ternyata 

didapat dari hasil penyebaran angket sebanyak 88.3% partisipan merasa 

sistem keamanan rumah itu penting dan sebanyak 11.7% merasa sistem 

keamanan rumah belum diperlukan atau tidak terlalu penting. 

63%

37%

Apakah sudah memiliki sistem 
keamanan rumah di rumah yang 

ditempati ?

Ya

Tidak
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Tabel 3. 4 Pie Chart Hasil Analisa Pertanyaa ke dua 

 Setujukah anda jika sistem keamanan rumah hanya terdiri dari 

satu perangkat keamanan rumah saja ? 

Pertanyaan ketiga yang dibuat penulis untuk mengetahui pendapat 

dari partisipan tentang sebuah rankaian sistem keamanan. Penulis ingin 

mengetahui apakah koresponden setuju jika sistem keamanan rumah hanya 

terdiri dari satu perangkat keamanan saja, ternyata dari hasil yang 

didapatkan 70.9% Tidak Setuju jika sistem keamanan rumah hanya terdiri 

dari satu perangkat dan 29.1 % Setuju jika sistem keamanan hanya terdiri 

dari satu perangkat. 

 

88%

12%

Apakah sistem keamanan rumah 
dirasa penting di rumah yang sedang 

anda tempati sekarang ?

Ya

Tidak
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Tabel 3. 5 Hasil Analisa Pertanyaan Ke tiga 

 

 Setujukah anda jika sistem keamanan rumah terdiri dari 

beberapa perangkat keamanan yang diintegrasikan dengan 

aplikasi, misalnya kamera tersambung dengan bel rumah dan 

sensor pengaman yang terpasang di pintu rumah, jendela dan 

lubang platfom ? 

Pertanyaan yang diberikan penulis untuk mengetahui apakah 

partisipan membutuhkan sebuah sistem keamanan yang dapat menjaga 

segala aspek bagian rumah dan tersambung dengan aplikasi yang ada di 

smartphone, ternyata mendapatkan tanggapan yang cukup baik, yakni 

93.2% koresponden setuju dan 6.8% tidak setuju. 

 

Setuju
29%

Tidak Setuju
71%

Setujukah anda jika sistem 
keamanan rumah hanya terdiri dari 

satu perangkat keamanan rumah saja 
?

Setuju

Tidak Setuju
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Tabel 3. 6 Pie Chart Hasil Analisa Pertanyaa Ke empat 

3.4.3.7. Kesimpulan Analisis 

Dari data yang didapatkan dan setelah dilakukan analisa terhadap data-data 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan rumah yang sudah ada dirasa 

tidak cukup untuk melindungi sebuah rumah dari tidak kejahatan yang ada, karena 

sistem keamanan yang ada sekarang belum dapat mencakup segala aspek bagian 

penting rumah seperti pintum, jendela, dan lubang platform pada rumah. 

Dengan adanya data dan hasil analisis ini, bagi penulis, menjadi semakin 

yakin untuk memuat sistem keamanan yang dapat menjangkau pintu rumah, 

jendela, lubang platform dan bagian dengan rumah dengan memanfaatkan kamera 

webcam, Wireless Bel, serta Magnetic Switch yang akan diterapkan pada prototipe 

rumah. 

3.4.4. Analisis Kebutuhan Biaya 

Dalam pembuatan sistem keamanan rumah yang berbasis microcontroller 

Raspberry Pi 3 tentunya membutuhkan biaya untuk membeli perangkat-perangkat 

keras yang akan digunakan. 

Adapun biaya tersebut antara lain Raspberry Pi 3 seharga Rp. 450.000,00-, 

webcam seharga Rp. 200.000,00-, 4 buah magnetic switch yang masing-masing 

Setuju
93%

Tidak Setuju
7%

Setujukah anda jika sistem 
keamanan rumah terdiri dari 

beberapa perangkat keamanan yang 
diintegrasikan dengan aplikasi, 
misalnya kamera tersambung …

Setuju

Tidak Setuju
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seharga Rp 25.000,00 dan wireless bell yang seharga Rp. 50.000,00-. Total 

keseluruhan penggunakan biaya pada tugas akhir ini adalah Rp. 800.000,00-. 

3.5 Perancangan Aplikasi (Perancangan Sistem) 

3.5.1. Perancangan Diagram Blok Rangkaian 

 

Gambar 3. 1 Diagram Blok Rangkaian 

 

Penjelasan diagram blok diatas adalah sebagai berikut : 

b. Kerja Magnetic Switch 

1. Magnetic Switch bekerja jika salah satu Switch  kehilangan daya magnet 

dan Magnetic Switch akan mengirimkan arus rendah ke pin-pin GPIO 

Microcontroller Raspberry Pi 3 dan pin-pin GPIO Raspberry Pi 3 akan 

menerima sinyal tersebut. 

2. Signal ini akan diubah menjadi data digital pada ADC yang terdapat pada 

Raspberry Pi 3 dengan keluaran data 1 atau 0. 
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3. Data digital diproses dan kemudian menjalankan perangkat lunak kode 

Python yang terdapat pada Raspberry Pi 3. 

4. Kode tersebut akan megirimkan notifikasi ke Google Mail pemilik rumah 

yang berisi notifikasi bahwa ada intruder atau orang asing masuk melalui 

pintu, jendela, ataupun lubang platform yang dipasangi magnetic switch. 

 

c. Kerja Wireless Bel 

1. Jika Wireless Bel Button ditekan maka perangkat tersebut akan 

mengirimkan signal ke Wireless Bel. Wireless Bel akan berbuyi dan 

mengirimkan arus rendah ke pin-pin GPIO Microcontroller Raspberry Pi 

3 dan pin-pin GPIO Raspberry Pi 3 akan menerima signal tersebut. 

2. Signal ini akan dirubah menjadi data digital pada ADC yang terdapat pada 

Raspberry Pi 3 dengan keluaran data 1 atau 0. 

3. Data digital diproses perangkat lunak oleh Raspberry Pi 3 dengan 

menajalnkan bahasa Python yang terdapat pada Raspberry Pi 3. 

4. Raspberry Pi 3 akan menjalankan Webcam yang terhubung dengannya 

melalui Port USB dan kemudia Webcam mengambil foto. 

5. Webcam mengirim gambar hasil foto ke Raspberry Pi 3. 

6. Raspberry Pi 3 menjalankan kode Python yang mengirimkan gambar 

tersebut beserta notifikasi bahwa ada seseorang yang menekan bel ke 

Google Mail pemilik rumah. 

 

d. Kerja Aplikasi Telegram Messenger 

1. Aplikasi Telegram Messenger bekerja sebagai pengendali Microcontroller 

Raspberry Pi 3 bagi pemilik rumah. 

2. Pemilik rumah dapat menjalankan perintah-perintah melalui Aplikasi ini, 

adapun perintah tersebut antara lain : mengaktifkan seluruh Magnetic 

Switch, menonaktifkan seluruh Magnetic Switch, dan mengambil gambar 

melalui Webcam yang dipasang. 
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3. Perintah-perintah ini akan dikirimkan ke Raspberry Pi 3 dan diproses 

dengan perangkat lunak Python dan menjalankan perintah-perintah yang 

diminta pemilik rumah. 

3.5.2. Rangkaian Sistem Minimum 

 

Gambar 3. 2 Rangkaian Skematik Sistem Minimum 

 

 Microcontroller Raspberry Pi 3 mendapatkan sumber tenaga melalui 

Adapter dengan output DC tegangan 5 V dan arus 2,5 A, dengan arus 2,5 A 

membatasi perangkat-perangkat yang dapat menggunakan sumber tenaga melalui 

Raspberry Pi 3. Webcam terhubung dengan Raspberry Pi 3 port USB dan sekaligus 

Webcam mengambil sumber tenaga melalui Raspberry Pi 3 dengan arus sebanyak 

500 mA. Terdapat 3 Magnetic Switch yang terhubung dengan Raspberry Pi 3, ketiga 

nya dihubungkan melalui pin-pin GPIO yang terdapat pada Raspbery Pi 3. Pin-pin 

tersebut adalah Pin GPIO 23, Pin GPIO 24, dan Pin GPIO 25 untuk kutub positif 

dan untuk kutub negative ketiganya dihubungkan dengan pin ground (GND) yang 

sama. Ketiga pin GPIO tersebut merupakan GPIO input dan output yang berfungsi 

memberi arus ke Magnetic Switch dan sekaligus menerima arus balik dari Magnetic 

Switch. Pin GPIO 18 digunakan sebagai pin input yang artinya pin ini hanya 
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berfungsi untuk menerima arus masuk dan tidak mengeluarkan arus, Pin 18 

terhubung dengan sisi positif speaker yang ada pada Wireless Bel yang mana akan 

mengirimkan arus jika Wireless Bel Button di tekan. Wireless Bell  menggunakan 

sumber tenaga 2 buah baterai 1,5 V. 

 Pada Pin GPIO 18 terdapat sebuah resistor dengan daya hambatan 220 Ohm 

yang mana diletakkan pada Pin 18 dikarenakan Pin 18 merupakan pin menerima 

arus dari Wireless Bell. Peletakan resistor pada jalur tersebut untuk meredam 

adanya arus naik turun yang terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan rusaknya 

perangkat Microcontroller Raspberry Pi 3. 

3.5.3. Perancangan kode script 

a. Perancangan kode script pengambilan gambar 

 

Gambar 3. 3 Alur kerja kode script pengambilan gambar 
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Kode yang akan dirancang akan bekerja ketika pemilik rumah melakukan 

perintah pengambilan gambar melalui Aplikasi Telegram Messenger, maka kode 

ini akan menerima input dari aplikasi Telegram Messenger dan kemudian akan 

memberikan perintah pada Raspbery Pi 3 dan Raspberry Pi 3 menjalankan perintah 

untuk mengambil gambar dan setelah mengambil gambar, kode ini akan 

mengirimkan gambar tersebut dikirimkan ke email pemilik rumah. Alur kerja dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 

b. Perancangan kode script sensor magnetic switch 

 

Gambar 3. 4 Alur Kerja kode script kerja magnetic switch 

Kode yang akan dibuat pada bagian adalah untuk memeriksa arus magnetic 

switch yang hilang, jika arus magnetic switch menghilang maka kode akan 

mengirimkan notifikasi peringatan kepada pemilik rumah melalui email. Dengan 

memanfaatkan GPIO input dan output pada Raspberry PI, maka kode dapat bekerja 

dengan terus menerus memeriksa apakah ada arus yang hilang atau tidak, jika arus 

hilang, maka kode akan bekerja. Alur kerja dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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c. Perancangan kode script kerja wireless doorbell 

 

Gambar 3. 5 Alur Perancangan kode script kerja wireless door bell 

Pada bagian ini akan dirancang kode yang dapat menerima signal dengan 

memanfaatkan GPIO yang ada pada Raspberry PI 3, setelah menerima signal 

tersebut, maka kode memerintahkan webcam yang terhubung dengan Raspberry Pi  

untuk mengambil gambar, dan kemudian setelah gambar diambil, kode akan 
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mengirim gambar beserta notifikasi ke email pemilik rumah. Alur kerja dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 

3.6 Nilai Entrepreneurship 

Pada tugas akhir ini dibuat sistem keamanan rumah dengan perangkat utama 

Raspberry Pi 3, magnetic switch,  dan webcam. Biaya pembuatan sistem keamanan 

ini cukup dapat dijangkau karena tidak lebih dari 1 juta rupiah. Dengan biaya 

tersebut, sistem keamanan rumah telah dilengkapi dengan 4 buah  sensor magnetic 

switch, 1 buah webcam dan 1 buah Raspberry Pi 3. Sistem keamanan ini juga dapat 

dikustomisasi sesuai dengan anggaran dana yang disediakan oleh pemilik rumah, 

misalnya menggunakan kamera wireless, dengan menggunakan lebih dari satu 

kamera yang dapat ditempatkan lebih dari 1 tempat dan menggunakan beberapa 

Raspberry Pi. 

Sistem keamanan berbasis Microcontroller Raspberry Pi 3 belum banyak 

digunakan di Indonesia. Hal ini menjadi peluang untuk masuk ke market sistem 

keamanan rumah di Indonesia. BMC ( Business Model Canvas ) dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3. 6 BMC ( Business Model Canvas) 
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 Value Proposition dalam tugas akhir ini adalah dimana membuat suatu 

sistem keamanan rumah yang berbasis microcontroller Raspberry Pi. Sistem 

keamanan ini juga menjadi lebih efisien dan ekonomis karena penggunaan 

microcontroller. Efisien karena sistem keamanan yang terotomatisasi serta 

menggunakan Rasperry Pi yang dapat mengendalikan beberapa perangkat sekaligus 

seeperti magnetic switch, wireless doorbell dan webcam. Ekonomis karena 

dibanding dengan pemasangan sistem keamanan yang lain, sistem keamanan yang 

dibuat pada penelitian ini jauh lebih ekonomis dari sistem keamanan lainnya. 

 Customer Relationship perusahaan PI SECURITY menyediakan layanan 

after sales service dan menyediakan sebuah portal blog untuk berinteraksi secara 

langsung dengan konsumen PI SECURITY ataupun dengan calon konsumen PI 

SECURITY. 

 Distribution Channels kami menjangkau konsumen dengan beberapa media 

perantara. Promotion Website dimana berisi produk-produk yang telah dibuat dan 

dikembangkan oleh PI SECURITY, FACEBOOK Page untuk memberitahukan 

konsumen bahwa apa saja berita terbaru mengenai sistem keamanan rumah. Blog 

menjadi media lain untuk mempromosikan jasa dan layanan kami setelah website.  

 Customer Segment pada perusahaan PI SECURITY adalah masyarakat 

yang memiliki rumah yang ingin memiliki sistem keamanan rumah, karena kami 

bergerak dibidang sistem keamana rumah, maka masyarakat yang memiliki rumah 

adalah target utama kami untuk ditawarkan sistem keamanan rumah. 

 Key Partners pada perusahaan PI SECURITY adalah Google Mail, 

Telegram Messeger dan  Python karena sistem keamanan sendiri menggunakan 

bahasa pemograman Python dan pengiriman notifikasi menggunakan Google Mail 

serta pengendalian sistem keamana digunakan Telegram Messenger. Komunitas 

Raspbery Pi serta komunitas Microcontroller menjadi partners kami dalam hal 

perangkat keras (hardware). 

 Key Acticity pada perusahaan PI SECURITY adalah mengembangkan 

sistem keamanan yang menggunakan microcontroller dan terus berinovasi untuk 

menciptakan sistem keamanan rumah yang sangat aman dan ekonomis. 
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 Key Resource pada perusahaan PI SECURITY adalah perangkat Raspberry 

Pi sendiri dan koneksi internet karena tanpa keduanya sistem keamana tidak dapat 

dibuat dan berjalan. Komponen pendukung lainnya juga diperlukan seperti kabel 

jumper dan tembaga untuk menyambungkan komponen-komponen. 

 Cost Structure pada perusahaan PI SECURITY adalah pembelian alat 

Raspberry Pi, sensor magnetic switch, webcam dan wireless bel. Biaya akomodasi 

trasportasi ke tempat tujuan juga menjadi salah satu pengeluaran kami serta 

pembelian komponen-komponen pendukung untuk sistem keamana seperti kabel 

jumper, tembaga dan breadboard 

 Revenue Stream pada perusahaan PI SECURITY didapat dari hasil margin 

untung penjualan sistem keamanan rumah serta didapat dari biaya pemasangan 

sistem keamanan dirumah konsumen.  


