
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah merupakan tempat tinggal yang kita tempati. Sehingga keamanan rumah 

sangat diperlukan dan dianggap penting akan tetapi keamanan ini kurang diperhatikan 

dan dianggap ringan (Asthon, 2015). 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang terbaru tahun 2018 selama periode 

2017 dan 2018 didapatkan sebuah aksi kejahatan pencurian rumah tangga di Indonesia 

terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari statistik pencurian pada tahun 

2018 terdapat 45.01% daerah yang sudah mengalami pencurian sedangkan pada tahun 

2014 terdapat 41,05% daerah yang sudah mengalami pencurian (BPS, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Anton dan Ferry, salah satu pemilik 

rumah dan ruko yang bertetmpat tinggal di citraland. Dapat diketahui, sebagian 

penduduk di citraland masih belum memakai sistem keamanan rumah. Hal ini 

dikarenakan biaya dari sistem keamanan yang akan digunakan memiliki harga yang 

sangat mahal. Sehingga. tidak semua orang dapat memakai sistem keamanan. Menurut 

pak Anton, salah satu pencegahan yang bisa dilakukan dengan mengunci pintu rumah 

dan jendela ketika berpergian keluar rumah. Ketika malam hari, menyalakan lampu 



teras sehingga rumah tampak ada aktivitas. Sedangkan menurut saudara Ferry, 

pencegahan yang bisa dilakukan adalah memasang CCTV dan infrared yang dapat 

memberitahukan kepada pemilik rumah jika ada yang melewati. 

Dari pencegahan yang sudah disebutkan seperti menyalakan lampu teras muncul 

sebuah permasalahan di mana rumah akan tampak kosong ketika lampu teras tampak 

nyala pada siang hari yang menandakan bahwa rumah ini sedang kosong. Sedangkan 

infrared, hanya dapat memberitahukan kepada pemilik ketika pemilik rumah tidak 

berpergian keluar rumah. 

Berdasarkan masalah yang ada di atas, maka peneliti akan membuat sistem 

keamanan yang dikembangkan dari hasil wawancara dan solusi alternative dalam 

meningkatkan keamanan dari hasil wawancara. Pengembangan yang akan dilakukan 

adalah pemilik rumah dapat menentukan jadwal penyalaan peralatan elektronik, dan 

disertai penggunaan PIR yang akan memberikan notifikasi kepada aplikasi mobile jika 

ada orang yang coba masuk ke rumah. Penjadwalan yang dapat dilakukan dapat diatur 

berdasarkan hari, jam, dan menit melalui aplikasi mobile. 

Maka dari itu peneliti akan membuat judul tugas akhir “RANCANG BANGUN 

SISTEM KEAMANAN RUMAH DENGAN PASSIVE INFRARED DAN 

PENJADWALAN PENGAKTIFAN PERALATAN ELEKTRONIK SERTA 



NOTIFIKASI PADA APLIKASI”, yang bertujuan untuk membuat sistem keamanan 

alternative yang dapat mengontrol alat elektronik, memberikan notifikasi kepada 

pemilik rumah jika ada yang berusaha masuk, dan sistem keamanan alternative dengan 

biaya yang tidak mahal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah dalam pertanyaan: 

Bagaimana merancang bangun sistem keamanan rumah dengan passive infrared dan 

penjadwalan pengaktifan peralatan elektronik serta notifikasi pada aplikasi? 

1.3 Ruang Lingkup 

Penelitian ini hanya terbatas pada: 

1. Tugas akhir ini berupa prototype. 

2. Prototype ini memiliki aplikasi yang hanya bisa dijalankan dengan android. 

3. Prototype ini hanya bisa mematikan dan menyalakan alat elektronik yang sudah 

tersambung pada sistem. 

4. Prototype ini memiliki 1 sensor PIR yang terletak di bagian depan rumah untuk 

medeteksi jika ada orang yang masuk. 

5. Prototype ini terhubung dengan 3 buah lampu yang mempresentasikan sebagai 

benda elektronik yang terletak di berbeda tempat. 



6. Alat ini memberikan notifikasi jika ada orang yang melewati PIR sensor pada 

aplikasi tersebut. 

7. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur penjadwalan alat elektronik aktif dan 

matinya berdasarkan tahun, bulan, hari, jam, dan menit. 

8. Aplikasi ini menerima notifikasi jika ada orang yang melewati sensor PIR. 

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan penelitian adalah merancang bangun sistem keamanan rumah dengan 

passive infrared dan penjadwalan pengaktifan peralatan elektronik serta notifikasi pada 

aplikasi. 

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Pada penelitian tugas akhir, diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang 

bersangkutan: 

1. Bagi mahasiswa 

a. Merupakan persyaratan menyelesaikan pendidikan di Universitas Ciputra 

Surabaya. 

b. Merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana kumputer di 

Universitas Ciputra Surabaya. 

c. Mengajarkan peniliti agar dapat membuat sistem keamanan rumah sendiri 



dengan pengeluaran yang minim. 

2. Bagi masyarakat 

a. Meningkatkan keamanan rumah dengan adanya kamuflase di mana terjadi 

aktifitas rumah ketika berpergian. 

b. Dapat melakukan remote untuk mematikan dan menyalakan alat elektronik 

secara jarak jauh dengan penjadwalan. 

c. Dapat mengetahui jika ada orang yang datang dengan adanya notifikasi pada 

aplikasi. 

3. Bagi akademis 

a. Menemukan cara alternative untuk meningkatkan keamanan rumah. 

b. Mendapatkan metode baru yang nantinya dapat dikembangkan. 

 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Pelaksanaan metodologi sebagai berikut: 

1. Analisis 

Peneliti melakukan research kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjaga 

keamanan rumah yang nantinya bisa diterapkan. 

2. Desain 



Peneliti membuat sebuah rancangan atau skema sebuah rangkain cara kerja sebuat 

alat keamanan yang akan dipakai nantinya. Skema ini berupa sambungan yang akan 

diterapkan pada alat keamanan dengan kondisi rumah tersebut. 

3. Implementasi 

Peneliti membuat alat keamanan sesuai dengan skema atau rangkain yang telah 

dibuat sebelumnya. Kemudian akan dilakukan perogaman sehingga alat keamanan 

dapat mengatur dan terhubung dengan android. 

4. Uji Coba 

Peniliti akan melakukan serangkaian uji coba terhadap alat kemaanan yang telah 

dibuat. Uji coba ini berupa alat keamanan ini dapat berfungsi sebagaimana 

seharusnya dan dapat di kontrol dari jarak jauh. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika yang digunakan pada tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan ini berisikan pendahuluan mengapa peniliti mengambil topik 

tugas akhir tersebut, Di mana terdapaat beberapa bagian berupa latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dilakukanya penelitian, manfaat yang didapatkan dari 



penelitian ini, metode yang digunakan, susunan atau sistematika, dan gambaran sistem 

yang dikerjakan. 

BAB II Landasan Teori 

Landasan teori berisi penjelasan teori yang di utarakan dalam pembuatan 

aplikasi dan teori yang digunakan untuk membuat alat yang merupakan dasar sebagai 

penelitian ini. 

BAB III Analisis dan Desain 

Analisis dan desain berisi mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, 

kemudian mencari solusi, dan merancang sebuah sistem untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan yang ada. 

BAB IV Implementasi 

Sedangkan, pada bab implementasi akan menjelaskan bagaimana cara 

menerapkan sebuah analisa dan rancangan sebuah sistem yang nnatinya akan dievaluasi 

untuk pengembangan kedepannya. 

BAB V Pengujian 

Pada bab ini akan menunjukan hasil dari uji coba yang sudah diterapkan pada 

model prototype. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 



Bab ini berisikan kesimpulan dari uji coba prototipe dan saran untuk 

pengembangan dari prototype yang ada untuk kedepannya. 

 


