
BAB III 

ANALISIS AND DESAIN 

Dalam bab tiga ini akan dibuat sebuah sistem keamanan rumah dengan 

menyalakan peralatan listrik yang dapat dikontrol dan ditentukan penyalaan peralatan 

listrik berdasarkan waktu dan hari dengan menggunakan android sekaligus dapat 

mengetahui jika ada orang yang datang menyusup dengan mendapatkan notifikasi pada 

android. 

3.1 Blok Diagram Sistem 

 
Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem 

Gambar 3.1 merupakan gambar dari blok diagram sistem di mana terdapat 

sebuah mikrontroller yang terhubung dengan relay yang berfungsi untuk mengatur mati 

dan nyala dari alat elektronik, PIR sensor yang berfungsi untuk melakukan pendeteksian 

ketika ada orang yang datang melewati dan memberikan notifikasi kepada telepon 



genggam pemiliki rumah, RTC berfungsi untuk menentukan waktu dari sistem 

mikrokontroller sehingga dapat melakukan penjadwalan. 

3.2 Arsitektur Sistem 

Pada Gambar 3.2 merupakan arsitektur sistem dari project yang akan dibuat. 

Dimana mikrokontroller terhubung dengan android melalui cloud. Android ini bertugas 

untuk melakukan penjadwalan alat elektronik kapan akan nyala maupun mati 

berdasarkan hari, jam, menit yang nanti akan dikirim dan disimpan di cloud. Data yang 

tersimpan di cloud akan di akses oleh mikrokontroller yang terhubung dengan relay, 

PIR sensor, RTC (Real Time Clock). Data penjadwalan yang sudah terdaftar akan 

disesuaikan dengan RTC yang berjalan pada mikrokontroller yang nantinya akan 

menentukan aktif dan matinya sebuah relay sehingga alat elektronik dapat menyala dan 

mati. Sedangkan PIR Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi jika ada orang yang datang 

dengan mengirimkan signal notifikasi kepada android melalui cloud. 

 
Gambar 3.2 Arsitekttur Sistem 



  



3.3 Diagram Alir Sistem 

Pada project ini terdapat dua diagram alir. Diagram alir ini berguna untuk mengetahui 

cara kerja dari project yang akan dibuat sebagai berikut : 

 Aplikasi 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Aplikasi 

Diagram alir Gambar 3.3 merupakan alir kerja aplikasi yang berada pada android, dari 

gambar ini dapat dilihat alir kerja sebagai berikut: 



1. Ketika Aplikasi dijalankan pertama kali akan masuk kehalaman utama. Di 

halaman utama ini pengguna dapat melakukan 2 hal yaitu mematikan relay 

maupun pir sensor dan membuat penjadwalan pada relay. 

2. Ketika pengguna menekan tombol On atau Off pada aplikasi maka aplikasi akan 

menyalakan relay yang terhubung dengan alat elektronik atau pir yang ditekan 

yang kemudian status dan log akan disimpan di dalam database. 

3. Ketika menekan tombol penjadwalan, akan muncul tanggal penjadwalan dan 

waktu penjadwalan dimana berfungsi untuk menentukan mati atau nyalanya 

relay yang terhubung dengan alat elektronik berdasarkan tahun, bulan, hari, jam, 

menit yang kemudian disimpan didatabase. 

 

 Mikrokontroller 



 

Gambar 3 4 Diagram Alir Mikrokontroller 

Diagram alur Gambar 3.4 merupakan alir kerja dari mikrokontroller, dari Gambar ini 

dapat dilihat alir kerja sebagai berikut: 

1. Ketika memulai Mikrokontroller akan menerima inputan PIR, Relay, dan RTC.  

2. Inputan PIR ini berfungsi untuk mendeteksi jika ada orang yang datang atau 

masuk. Ketika mikrokontroller menerima inputan dari PIR, mikrokontroller 

akan mengrimkan sebuah notifikasi ke aplikasi android yang telah dibuat dan 

mengirimkan log kedalam database kapan PIR mendeteksi seseorang. 

3. Pada inputan on/off, mikrokontroller akan menentukan apakah mati atau nyala 

sebuah relay yang terhubung denagn alat elektronik yang berfungsi untuk 



menyalakan atau mematikan alat elektronik tersebut. Inputan ini berupa perintah 

On/Off dari aplikasi yang telah dibuat. 

4. Inputan RTC berfungsi untuk menentukan waktu sekarang yang nanti akan 

dibandingkan dengan data penjadwalan yang ada di database, jika data tersebut 

sesuai maka relay yang terhubung dengan alat elektronik yang sudah terjadwal 

akan dinyalakan dan dimatikan ketika sampai batas penjadwalan. 

3.4 Diagram Breadboard 

 

Gambar 3.5 Diagram Breadboard 

Pada Gambar 3.5 merupakan Gambar dari rangkaian yang akan dibuat, rangkain 

tersebut terdiri dari: 



1. RTC 

2. LED 

3. PIR Sensor 

4. NodeMCU 

5. Relay 4 Channel 

3.5 Diagram Skematik 

 
Gambar 3.6 Diagram Skematik 

Digram skematik ini merupakan gambar rancangan project yang akan dibuat. Dimana di 

skematik ini lebih terlihat pin analaoh mana saja yang digunakan seperti pada Gambar 

3.6. Di mana rangkain tersebut terdiri dari beberapa bagian seperti berikut: 

1. LED 

2. RTC 



3. NodeMCU 

4. PIR Sensor 

5. Relay 4 Channel 

 

3.6 Perancangan Perangkat Keras 

Pada bagian ini dibuat rancangan setiap module yang terhubung dengan NodeMCU. 

Rancangan tersebut sebagai berikut: 

 Rancangan RTC 

 

Gambar 3.7 Rancangan RTC 

Berikut Gambar 3.7 merupakan Gambar dari rangkaian RTC yang akan 

terhubung dengan NodeMCU di mana pin analog yang terhubung akan 

dijelaskan pada tabel 3.1 



Tabel 3.1 Tabel RTC 

NodeMCU Pin RTC 

GND GND 

VCC VCC 

D2 SDA 

D1  SCL 

 

 Rancangan Relay 

 

Gambar 3.8 Rancangan Relay 



Berikut Gambar 3.8 merupakan Gambar dari relay yang akan terhubung dengan 

NodeMCU di mana pin analog dijelaskan pada tabel 3.7.2 

Tabel 3.2 Relay 

NodeMCU Relay 4 Channel 

GND GND 

3V VCC 

D3 IN1 

D4 IN2 

D5 IN3 

- IN4 

 

 Rancangan PIR Sensor 



 

Gambar 3.9 Rancangan PIR 

Berikut Gambar 3.9 merupakan gambar dari rangkaian PIR yang akan terhubung 

dengan NodeMCU di mana pin analog dijelaskan pada tabel 3.7.3 

Tabel 3.3 PIR 

NodeMCU Pin PIR Sensor 

3v VDD 

D7 SIG 

GND GND 

 



3.7 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka adalah rancangan tampilan halaman dari aplikasi yang akan 

dibuat dengan tujuan untuk mengatur penjadwalan penyalaan lampu. Di mana tersedia 

informasi lampu sedang menyala dan jadwal lampu akan menyala dan mati. 

1. Halaman Utama 

Merupakan halaman awal ketika masuk pada aplikasi. Di mana user dapat 

melihat lampu mana saja yang menyala maupun mati, mengatur penjadwalan 

kapan lampu akan menyala dan kapan akan mati, menyalakan dan mematikan 

lampu secara manual melalui aplikasi. Tampilan Mockup tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.10. 



 

Gambar 3.10 Mockup Aplikasi 

3.8 Activity Diagram 

Activity diagram ini akan menjelaskan alur kerja yang bisa dilakukan oleh user. Di 

mana activity tersebut dibagi menjadi 2 hal yaitu mematikan atau menyalakan lampu 

secara manual dan mematikan atau menyalakan lampu melalui penjadwalan. 



 
Gambar 3.11 Activity Diagram inputan lampu 

Pada Gambar 3.11 merupakan activity digram ketika user menginputkan perintah 

berupa on atau off. Cara kerjanya, ketika user memberihkan perintah, maka perintah itu 

akan disampaikan di sistem yang nanti akan diproses untuk menentukan apakah lampu 

tersebut akan menyala atau mati. Ketika sudah ditentukan oleh sistem perintah yang 

diberikan, Sistem akan menjalankan perintah dan membuat alat menjadi mati atau nyala 

yang kemudia data tersebut akan disimpan ke dalam sistem. 



 

Gambar 3.12 Activity Diagram inputan jadwal 

Pada Gambar 3.12 merupakan activity diagram inputan jadwal yang dilakukan oleh 

user. Ketika user telah menjadwal, jadwal tersebut akan tersimpan didalam sistem. Di 

dalam sistem ini akan dilakukan pengecekan dengan RTC yang sudah tersambung. 

Ketika jadwal tersebut sama dengan jam pada RTC maka sistem akan menyalakan 

lampu yang sudah dijadwal, ketika jam RTC melebihi jam penjadwalan maka lampu 

akan otomatis mati dan penjadwalan selesai yang kemudia akan tersimpan dalam log. 



3.9 Firebase Realtime Database 

Firebase Realtime Database merupakan database NoSQL cloud database. Data 

disimpan sebagai JSON dan disinkronkan secara realtime ke setiap klien yang 

terhubung. Model dari database ini berupa tree yang dapat dilihat pada lampiran 

rancang Firebase Realtime Database. 

 

3.10 Nilai Entrepreneurship 

Project ini tidak hanya membantu pemilik rumah dalam meningkatkan keamanan rumah 

namun juga dapat mengetahui orang yang mau datang. Project ini memiliki nilai 

entrepreneurship antara lain sebagai berikut. 

3.11.1 Opportunity Identification 

Setelah melakukan wawancara dan survey kondisi di dearah citraland. 

Hasil dari wawancara tersebut menenjukan bahwa orang di citraland sudah 

memakai keamanan rumah seperti CCTV untuk memantau kondisi rumah dan 

ada juga memakai infrared doorbell untuk mengetahui jika ada orang yang 

datang akan tetapi jika pemilik pergi tidak akan tahu jika ada orang yang datang. 

Sedangkan dari survey kondisi rumah secara langsung yang ada di citraland juga 

masih ada banyak yang tidak terlalu memperhatikan keamanan. Hal ini terbukti 



dari beberapa foto yang didapatkan ketika malam hari, rumah yang ditinggal 

pergi oleh pemilik rumah pada siang hari maupun pagi hari sering kali tidak ada 

pencahayaan yang menandakan ada penghuni pada malam hari sehingga 

menjadi rawan target pencurian. Oleh karena itu peniliti melihat sebuah 

kesempatan besar untuk membuat sebuah rancang bangun keamanan rumah 

dengan PIR dan penjadwalan pengaktifan alat elektronik serta notifikasi pada 

aplikasi. 

3.11.2 Creative Innovation 

Project ini merupakan inovasi dan pengembangan dari solusi yang 

pernah ada sebelumnya. Dari hasil survey kondisi rumah citraland kebanyakan 

masih belum memiliki keamanan dan bell rumah. Di mana salah satu solusi 

dalam menjaga keamanan yang paling mudah dengan menyalakan sebuah lampu 

rumah yang bisa menandahkan adanya aktivitas penghuni rumah dan 

memberitahukan jika ada orang yang datang dengan menekan bell rumah atau 

menghubungi pemilik rumah melalui telepon pintar. Dari solusi yang sudah ada 

dilakukan pengembangan dan inovasi seperti dimana biasanya bell rumah harus 

ditekan menjadi tidak perlu ditekan dan memberikan notifikasi kepada telepon 



pintar pemilik di mana pun berada. Selain itu pemilik juga bisa mengontrol alat 

elektonik dengan menggunakan telepon pintar dari manapun. 

3.11.3 Market Sensitivity 

Target pengguna dari project ini tentu saja orang yang bertempat tinggal 

di daerah citraland dan pemilik toko di daerah citraland. Untuk mendapatkan 

keuntungan dilakukan penghitungan dari segi biaya yang dikeluarkan untuk 

membuat seluruh project ini, dengan perincian sebagai berikut. Untuk pembelian 

NodeMCU dikeluarkan biaya sebesar 50.000 rupiah, untuk pembelian Tiny RTC 

dikenakan biaya 15.000 rupiah ditambah baterai kancing 5000 rupiah, untuk 

pembelian PIR Sensor dikenakan biaya 15.000 ribu rupiah, untuk pembelian 

kabel jumper dikenakan biaya sebesar 40.000 ribu rupiah, untuk biaya 

breadboard terkena biaya 30.000 ribu rupiah, untuk pembelian relay 4 channel 

dikenakan biaya 40.000 ribu rupiah. Sehingga total seluruh biaya pembuatan 

180.000 ribu rupiah. Kemudian membandingkan harga biaya pembuatan yang 

relative murah dan dibandingkan dengan harga pasaran keamanan rumah senilai 

3 juta rupiah sehingga ditetapkan harga 500.000 ribu rupiah. 



3.11.4 Business Model Canvas 

 
Gambar 3.13 Business Model Convas 

 


