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BAB I  

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup gambaran umum dalam 

penyusunan sesuai dengan judul tugas akhir ini. Penulis menyusun ringkasan setiap 

isi dari setiap bab yang dibagi menjadi tujuh bab. Oleh karena itu, pada bab 

pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, ruang lingkup, metodologi pelaksanaan, dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Museum merupakan tempat menyimpanan benda-benda bersejarah 

yang bernilai tinggi. Maka dari itu, keamanan terhadap benda-benda 

bersejarah di museum harus ditingkatkan agar terhindar dari tindakan 

kejahatan seperti pencurian benda di museum. Keamanan dalam sebuah 

pameran museum tidak hanya mengandalkan petugas keamanan saja, tetapi 

harus dilengkapi dengan kamera keamanan, alarm, dan sebagainya 

(Yansen, Naga, & Susila, 2013).  

Seperti contoh kasus berita pencurian barang museum, pada bulan 

April 2017 terjadi pencurian benda pusaka di Museum Sang Nila Utama, 

Provinsi Riau. Dari 119 koleksi yang ada terdapat tujuh koleksi yang hilang. 

Di antaranya Keris Melayu tiga buah, masih-masing satu buah Pedang 

Melayu Sondang, Piring Seladon Emas, Kendi Voc dan Kendi Janggut. 

Kejadian tersebut mendapat kerugian kurang lebih sebesar lima puluh juta 

rupiah. Pencurian tersebut terjadi ketika malam hari dan pada saat malam 

tersebut kurang siaganya pihak keamanan dalam menjaga museum tersebut. 
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Kebetulan di museum tersebut, kamera pengawas atau kamera CCTV tidak 

berfungsi selama tujuh tahun. Hal itulah yang mengakibatkan pihak 

kepolisian menjadi kesulitan untuk mencari pelakunya (Putra, 2017).  

Sampai saat ini, museum belum melihat kebutuhan untuk sistem 

keamanan. Seperti contoh Museum Keris di lantai 2 Universitas Ciputra, 

untuk sistem keamanannya hanya memiliki “One Gate System” dan CCTV. 

Tentunya, sistem keamanan yang dimiliki Museum Keris ini masih belum 

cukup aman. Maka dari itu, kebutuhan ini menjadi peluang terbuka untuk 

mengembangkan sistem keamanan museum menggunakan mikrokontroler. 

Museum adalah pusat edukasi, pendidikan untuk masyarakat yang 

terbuka untuk umum, mengumpulkan dan memamerkan suatu barang-

barang pembuktian manusia dan lingkungannya. Selain itu, museum 

merupakan suatu badan yang memiliki tugas untuk menerbitkan hasil 

penelitian tentang benda yang penting bagi kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, perlunya kita menjaga peninggalan budaya-

budaya dari kejayaan masa lalu agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

Pada penelitian sebelumnya sudah ada yang pernah membuat sistem 

alat keamanan untuk museum yaitu, sistem keamanan yang bekerja 

menggunakan Arduino Uno sebagai kontrol dan dua buah sensor ultrasonik 

dan inframerah (Prawira, 2017). Sistem tersebut memiliki dua buah 

kelemahan, kelamahan pertama yaitu sistem ini  masih menggunakan sensor 

inframerah, seperti ketepatan pada penglihatan sensor terbatas, jangkauan 
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dan kemampuan komputasi masih kurang. Kekurangan kedua, tidak ada 

pemberitahuan data secara online melalui aplikasi smartphone ketika 

barang tersebut terjadi pergeseran.  

Solusi pada masalah ini bisa menggunakan sensor dengan biaya 

relatif murah yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyusup yang 

bertujuan untuk mengambil barang dalam jangkauan deteksi sensor dan 

menghasilkan output. Output ini bisa digunakan untuk mengaktifkan 

perangkat lain seperti sistem alarm, sistem perekam dan perangkat 

sejenisnya. Sensor Passive Infrared (PIR) adalah sensor dengan biaya relatif 

murah, daya rendah dan andal. Maka dari itu, sistem keamanan dengan 

menggunakan sensor PIR, dapat mengatasi beberapa masalah terhadap 

kasus pencurian (Biswa, Gyeltshen, & Chodon, 2014).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Michael Natanael, 

selaku penanggung jawab pameran “Di Balik Keris” Universitas Ciputra, 

Surabaya. Diketahui bahwa sistem keamanan pameran “Di Balik Keris” 

masih mengandalkan sistem keamanan yang ada di perpustakaan 

Universitas Ciputra yaitu One Gate System dan CCTV. Selain itu, pameran 

ini belum menggunakan sistem keamanan pada setiap displaynya yang 

berisi benda berharga. Bagi petugas keamanan, ketika saat itu terjadi 

pencurian pada suatu benda mereka tidak mendapatkan suatu peringatan 

dari sistem keamanannya melalui smartphone mereka. Pedoman 

wawancara ini terdapat pada Lampiran 1 di halaman Daftar Lampiran. 
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Sebagian besar sistem ini menggunakan komunikasi seperti Wi-Fi 

untuk menggunakan sistem keamanan. Saat ini, Radio Frequency banyak 

digunakan untuk komunikasi nirkabel dengan daya rendah, biaya rendah 

dan lebih handal. Perangkat keras Central Processing Unit  (CPU) untuk 

sistem yang dikembangkan menggunakan mikrokontroler Arduino, yang 

merupakan pengendali biaya rendah dan efisien yang bisa digunakan 

banyak aplikasi (Annapurna, Mounika, Chary, & Afroz, 2015).  

Maka dari itu dibuatlah tugas akhir dengan judul “RANCANG 

BANGUN SISTEM KEAMANAN PADA BENDA DI MUSEUM 

MENGGUNAKAN PASSIVE INFRARED DAN 

MICROCONTROLLER”. Penelitian ini menambahkan beberapa sensor 

untuk membantu memberikan tanda peringatan yaitu dengan menambahkan 

sensor loadcell dan sensor laser. Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat 

agar mampu menjaga keamanan pada suatu benda dan juga membantu pihak 

keamanan untuk mengamankan tempat yang rawan dicuri, seperti pada 

tempat yang disimpan barang-barang penting yang tidak boleh diambil oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam tugas akhir ini peneliti mencoba merumuskan persoalan 

dalam bentuk pertanyaan: 

Bagaimana rancang bangun sistem keamanan pada benda di 

museum menggunakan mikrokontroler dengan sensor Passive 

Infrared (PIR), sensor Laser, dan sensor Loadcell? 
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1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini bertujuan untuk: 

Merancang bangun sistem keamanan pada benda di museum 

menggunakan mikrokontroler dengan sensor Passive Infrared 

(PIR), sensor Laser, dan sensor Loadcell. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

1. Manfaat bagi Penulis 

a. Menambah wawasan tentang penggunaan Arduino dengan 

menggunakan teknologi cloud. 

b. Menambah wawasan untuk meningkatan keamanan pada 

suatu benda melalui data yang dicatat dari sistem alat 

keamanan. 

2. Manfaat bagi Pengguna 

Dari sisi keamanan, pengguna mendapatkan informasi secara 

cepat dari sistem cloud bahwa barang telah diambil. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penulisan laporan tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam tugas akhir ini, data yang diperoleh berupa informasi 

tanggal dan nama barang, bahwa barang telah diambil/dicuri. 

2. Dalam tugas akhir ini, data yang sudah didapat kemudian di 

kirim ke cloud dan ditampilkan ke aplikasi smartphone. 
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3. Dalam tugas akhir ini, sensor yang digunakan menggunakan 4 

jenis sensor yaitu sensor Loadcell (sensor berat), sensor Buzzer 

(alarm), sensor Laser dan sensor PIR (Passive Infrared). 

4. Dalam tugas akhir ini, menggunakan aplikasi Android yang 

dibawa dan digunakan oleh petugas keamanan. 

5. Dalam tugas akhir ini, sensor Loadcell yang digunakan 

menggunakan bobot maksimal 5 Kg. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

1.6.1 Analisis 

Tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data dan menganalisa 

kebutuhan sistem yang digunakan untuk benda di museum. 

1.6.2 Perancangan 

Pada tahap ini, peneliti akan merancang sistem meliputi struktur 

database, struktur arsitektur, cara kerja dan teknologi yang digunakan. 

1.6.3 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini, peneliti akan mengimplementasikan hasil 

perancangan sistem keamanan dalam bentuk mikrokontroler. 

1.6.4 Uji Coba 

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dimana alat ini akan diuji 

apakah alat ini bekerja dengan baik, fiturnya dapat berjalan dan 

menghasilkan output yang sebagaimana mestinya. 
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1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan penitian ini disusun dalam 6 (enam) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang 

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

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, seperti definisi mengenai Mikrokontroler, Arduino, PIR, 

Firebase dan sebagainya. 

BAB III ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan sistem yang dibuat dan 

mencari kelebihan maupun kekurangan pada sistem yang akan 

dikembangkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan hasil implementasi teori yang digunakan dalam 

merancang sebuah aplikasi yang sudah sesuai dengan hasil analisa dan 

pengujian aplikasi tersebut. 

BAB V PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian yang telah dilakukan di 

museum. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran dari penelitian tugas akhir ini. 


