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BAB III    

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini berisi tentang rancangan dan penjelasan teknologi yang digunakan 

untuk pengembangan alat sistem meliputi alir sistem, diagram proses, rancangan 

tampilan aplikasi dan penjelasan teknologi software maupun hardware. Hardware 

ini akan dibangun menggunakan mikrokontroler yang bisa menghubungkan ke 

aplikasi Android. 

3.1 Diagram Blok Sistem 

Diagram blok sistem penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Mikrokontroler dan beberapa sensor yang digunakan untuk dapat berfungsi 

maka diperlukan sumber daya listrik. Sensor yang digunakan pada system 

ini terdapat tiga jenis sensor yaitu sensor PIR, sensor Laser, sensor Loadcell, 

modul RTC, dan modul Buzzer. Sensor PIR berguna untuk mendeteksi 

tangan orang, ketika orang tersebut akan mengambil barangnya. Sensor 

Laser berguna untuk memantau barang, agar barang tersebut tetap di 

tempatnya. Lalu pada sensor Loadcell berguna untuk memantau berat benda 

yang ada di museum. Modul RTC berguna untuk pencatatan waktu sensor 

mendekteksi sesuatu dan memunculkan rincian history log pada aplikasi 

Android. Modul Buzzer / alarm akan bunyi ketika salah satu dari sensor 

mendeteksi sesuatu. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

3.2 Perancangan Arsitektur Sistem 

 
Diagram arsitektur sistem di Gambar 3.2 memperlihatkan cara kerja system 

di mulai dari pengiriman data ke kontroler. Data dari kontroler dikirimkan 

ke cloud (dalam hal ini data terkirim ke Firebase) secara real time. Aplikasi 

yang terdapat pada smartphone berupa software yang menerima informasi 

indikasi peringatan dari kontroler.  

 

Gambar 3.2 Diagram Arsitektur Sistem 

Informasi indikasi peringatan keamanan yang terjadi di Museum dibagi 

menjadi tiga indikator yaitu level LOW, level MEDIUM, dan level HIGH. 

Indikator yang terkirim akan masuk ke aplikasi berupa notifikasi. Jika 



25 
 

terjadi perubahan data maka sensor alarm berbunyi lalu mengirim notifikasi 

ke aplikasi smartphone. Informasi data yang akan muncul dinotifikasi 

aplikasi bahwa sensor apa yang medeteksi perubahan, berisi rincian waktu 

seperti tanggal dan jam berapa ketika sensor terdeteksi sesuatu.  

3.3 Diagram Alir Sistem 

Tahap awal pada Gambar 3.3 yaitu dilakukan mempersiapkan alat-alat yang 

akan digunakan. Apabila alat sudah siap, maka selanjutnya adalah 

memasang alat sensor yang dibutuhkan ke mikrokontroler. Pasang sensor 

seperti Loadcell, HX711, PIR, dan Laser. Setelah semua sensor dipasang, 

langkah berikutnya adalah menjalankan modul NodeMCU dengan sensor 

yang sudah terpasang. Apabila terjadi pergesaran/pergerakan pada benda, 

data dari sensor-sensor tersebut akan dikirim ke NodeMCU untuk 

memproses data.  
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Gambar 3.3 Diagram Alir Sistem 

 
Setelah data tersebut diproses dari mikrokontroler, data-data dikirim ke 

database/Firebase untuk menyimpan data. Kemudian dari database/Firebase 

mengirimkan sebuah notifikasi dan data tersebut ditampilkan ke dalam 

smartphone yang berupa informasi seperti tanggal, jam, dan sensor apa yang 

terdeteksi. 

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisa kebutuhan sistem merupakan kebutuhan perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware) untuk mengembangkan alat sistem keamanan. 
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Kebutuhan perangkat lunak meliputi: 

1. Arduino IDE 

Arduino IDE (Integrated Development Enviroment) adalah software 

untuk memudahkan user untuk memprogram data ke board Arduino. 

Perangkat ini dapat dijalankan di Windows, Mac OS, dan Linux. 

2. Android Studio 

Android Studio adalah software IDE untuk membuat dan 

memprogram aplikasi pada sistem operasi Android. 

3. Firebase 

Firebase adalah sebuah platform untuk perangkat selular dan 

aplikasi pada website dengan alat dan infrastruktur yang 

memungkinkan developer untuk membuat sebuah aplikasi. 

4. Windows 10 

Windows merupakan sebuah sistem operasi komputer yang 

dikembangkan oleh perusahaan Micrososft. 

Kebutuhan perangkat keras meliputi: 

 Laptop/Komputer 

 Arduino Uno sebagai mikrokontroler untuk menjalankan sensor 

Loadcell lalu akan mengirimkannya ke mikrokontroler NodeMCU 

 NodeMCU sebagai mikrokontroler untuk memproses data dari 

sensor dan mengirim data dari mikrokontroler ke Firebase 

 Breadboard sebagai penghubung antar semua hardware 
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 Sensor Loadcell 5 kg sebagai komponen untuk mengukur berat pada 

suatu benda 

 Sensor HX711 sebagai alat untuk mengubah konversi timbangan 

analog ke digital 

 Sensor PIR sebagai alat untuk mendeteksi adanya pancaran sinar 

inframerah dari suatu objek 

 Laser KY-008 sebagai alat untuk mengeluarkan sinar laser 

 Laser detector sebagai alat untuk menerima sinar laser 

 Sensor Buzzer sebagai alat untuk membunyikan suara 

3.5 Diagram Skematik 

Diagram Skematik merupakan cara standar untuk menggambarkan 

komponen-komponen dan koneksi dalam sirkuit elektronik. Menggunakan 

simbol ikonik untuk mewakili komponen dengan garis yang yang mewakili 

koneksi antara komponen. 

3.5.1 Rancangan Breadboard 

Rancangan Breadboard merupakan sebuah gambar rancangan yang 

digunakan untuk membuat prototipe atau rangkaian elektronik pada 

papan rangkaian (breadboard). 

Keterangan pada Gambar 3.4 yaitu: 

1. Arduino Uno 

2. Loadcell 5 kg 

3. HX711 
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4. PIR 

5. RTC (Real Time Clock) 

6. Laser Detector 

7. Laser KY-008 

8. Buzzer 

9. NodeMCU 

10. Breadboard 

 

Gambar 3.4 Rancangan Breadboard 

Konfigurasi pin konektor dari Gambar 3.4 dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Konfigurasi Pin Rancangan Breadboard 

Arduino NodeMCU PIR HX711 Buzzer Laser Laser 

Detector 

RTC 

Pin 5V - Pin 

VCC 

Pin 

VCC 

- - Pin VCC Pin 

VCC 
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Arduino NodeMCU PIR HX711 Buzzer Laser Laser 

Detector 

RTC 

Pin GND - Pin 

GND 

Pin 

GND 

- Pin 

GND 

Pin 

GND 

Pin 

GND 

- Pin GND - - Pin - - - - 

Pin 10 Pin TX - - - - - - 

Pin 11 Pin RX - - - - - - 

Pin 2 - - Pin 

DOUT 

- - - - 

Pin 3 - - Pin 

SCK 

- - - - 

- Pin D1 - - - - - Pin 

SCL 

- Pin D2 - - - - - Pin 

SDA 

- Pin D3 - - - Pin 

OUT 

- - 

- Pin D4 - - - - Pin OUT - 

- Pin D7 Pin 

OUT 

- - - - - 

- Pin D8 - - Pin + - - - 
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3.5.2 Schematic Diagram 

Schematic Diagram atau Diagram Skematik merupakan gambar 

yang menunjukkan semua bagian maupun komponen dari suatu 

rangkaian atau proses melalui symbol standar. Diagram skematik 

biasanya digunakan untuk membuat suatu proyek. 

Keterangan pada Gambar 3.5 adalah: 

1. Arduino Uno 

2. PIR 

3. NodeMCU 

4. RTC (Real Time Clock) 

5. Laser KY-008 

6. Laser Detector 

7. Loadcell 5 kg 

8. HX711 

9. Buzzer 



32 
 

 
 

Gambar 3.5 Rancangan Skematik 

3.6 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras menjelaskan tentang komponen apa saja yang 

digunakan dalam membangun interface pada alat ini khususnya sensor PIR, 

Buzzer, mikrokontroler Arduino, mikrokontroler NodeMCU, modul 

HX711, modul Loadcell, modul RTC, modul Laser KY-008, dan modul 

Laser Detector. 

3.6.1 Rancangan PIR 

Rancangan untuk merangkai sebuah sensor PIR terdapat pada 

Gambar 3.6. Sensor PIR bertujuan untuk mendeteksi adanya 

pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sensor ini memiliki 3 

pin yaitu pin GND, pin OUT, dan pin VCC. 
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Gambar 3.6 Rancangan PIR 

Konfigurasi pin konektor dari Gambar 3.6 dapat dilihat pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Konfigurasi Pin PIR 

Arduino PIR NodeMCU 

Pin 5V Pin VCC - 

- Pin OUT Pin D7 

Pin GND Pin GND - 

 

3.6.2 Rancangan Buzzer 

Rancangan untuk merangkai sebuah sensor Buzzer terdapat pada 

Gambar 3.7. Buzzer bertujuan untuk mengubah getaran listrik 

menjadi getaran suara. Sensor ini memiliki 2 pin yaitu pin positif 

(+) dan pin negatif (-). 
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Gambar 3.7 Rancangan Buzzer 

Konfigurasi pin konektor dari Gambar 3.7 dapat dilihat pada Tabel 

3.3 

Tabel 3.3 Konfigurasi Pin Buzzer 

NodeMCU Buzzer 

Pin GND Pin negatif (-) 

Pin 2 Pin positif (+) 

 

3.6.3 Rancangan Arduino dengan NodeMCU 

Rancangan untuk merangkai sebuah alat Arduino dengan 

NodeMCU di Gambar 3.8. Tujuannya untuk terhubung langsung 

dengan Wi-Fi dan mengirimkan data ke Firebase dari sensor yang 

telah diproses oleh Arduino. 
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Gambar 3.8 Rancangan Arduino dengan NodeMCU 

Konfigurasi pin konektor dari Gambar 3.8 dapat dilihat pada Tabel 

3.4. 

Tabel 3.4 Konfigurasi Pin Arduino dengan NodeMCU 

Arduino NodeMCU 

Pin 10 Pin TX 

Pin 11 Pin RX 

 

3.6.4 Rancangan HX711 dan Loadcell 

Rancangan HX711 dan Loadcell untuk mengukur pada suatu 

benda terdapat pada Gambar 3.9. Modul HX711 bertugas sebagai 

mengubah ukuran berat dalam bentuk analog menjadi digital, 

sedangkan untuk modul Loadcell yaitu mengukur massa dari suatu 

benda. 
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Gambar 3.9 Rancangan HX711 dan Loadcell 

Pada rangkaian ini terdapat konfigurasi kabel antara HX711 

dengan Loadcell di Tabel 3.5, yaitu: 

 
Tabel 3.5 Konfigurasi Pin Loadcell ke HX711 

Loadcell HX711 

Kabel Kuning E+ 

Kabel Hijau E- 

Kabel Hitam A- 

Kabel Putih A+ 

 

Sedangkan pada Tabel 3.6 konfigurasi rangkaian kabel antara 

Arduino dengan HX711, yaitu: 

Tabel 3.6 Konfigurasi Pin Arduino ke HX711 

Arduino HX711 

5V VCC 

GND GND 
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Arduino HX711 

Pin 2 DO/TX 

Pin 3 CK/RX 

 

3.6.5 Rancangan Real Time Clock 

Rancangan Real Time Clock (RTC) pada Gambar 3.10 fungsinya 

untuk mengirim data waktu ke Firebase. Modul RTC berguna 

untuk memberikan informasi mengenai waktu seperti detik, menit, 

jam hari, bulan dan tahun. Sensor ini memiliki 12 pin yaitu 2 pin 

GND, 2 pin VCC, 2 pin SCL, 2 pin SDA, 2 pin DS, pin SO dan pin 

RAT. Tetapi modul ini hanya memakai pin GND, VCC, SCL dan 

SDA untuk konfigurasi ke mikrokontroler. 

 

Gambar 3.10 Rancangan Real Time Clock 

Pada rangkaian ini terdapat konfigurasi kabel RTC dengan 

mikrokontroler pada tabel 3.7, yaitu: 
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Tabel 3.7 Konfigurasi pin RTC ke mikrokontroler 

Arduino NodeMCU RTC 

Pin 5V - Pin VCC 

Pin GND - Pin GND 

- Pin D1 Pin SCL 

- Pin D2 Pin SDA 

 

3.6.6 Rancangan Laser KY-008 

Rancangan Laser KY-009 yang fungsinya untuk memancarkan 

sinar laser ke Laser Detector. Sensor ini memiliki 3 pin yaitu pin 

OUT, pin VCC, pin GND. Rancangan ini bisa dilihat pada Gambar 

3.11. 

 
Gambar 3.11 Rancangan Laser KY-008 

Pada rangkaian ini terdapat konfigurasi kabel Laser KY-008 

dengan mikrokontroler pada Tabel 3.8 yaitu: 
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Tabel 3.8 Konfigurasi pin Laser KY-008 ke mikrokontroler 

Arduino NodeMCU Laser KY-008 

Pin GND - Pin GND 

- Pin D3 Pin OUT 

 

3.6.7 Rancangan Laser Detector 

Rancangan Laser Detector yang terdapat di Gambar 3.12 untuk 

menerima sinar laser dari modul Laser KY-008. Sensor ini 

memiliki 3 pin yaitu pin OUT, pin VCC, pin GND. 

 
Gambar 3.12 Rancangan Laser Detector 

Pada rangkaian ini terdapat konfigurasi kabel Laser Detector pada 

Tabel 3.9 yaitu: 

Tabel 3.9 Konfigurasi pin mikrokontroler ke Laser Detector 

Arduino NodeMCU Laser Detector 

Pin 5V - Pin VCC 

Pin GND - Pin GND 

- Pin D4 Pin OUT 
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3.7 Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan sebuah gambaran interaksi yang 

menghubungkan antara user dengan sistem. Di Gambar 3.13 menunjukkan 

bahwa user bisa mematikan sistem jika ada keperluan seperti 

membersihkan benda tersebut, untuk melakukan hal ini user harus 

diverifikasi datanya terlebih dahulu baru bisa mematikan sistem keamanan 

tersebut. 

 

Gambar 3.13 Use Case Diagram 

Ketika sensor mendeteksi sebuah pergerakan, maka data yang telah 

didapat dari sensor tersebut akan mengirimkan ke Firebase, kemudian 

mengirimkannya ke user dalam bentuk notifikasi. User juga bisa melihat 

history ketika terjadi pengambilan barang pada sistem keamanan. 

3.8 Activity Diagram 

Activity Diagram atau Diagram Aktivitas merupakan bentuk visual diagram 

yang berisi aktivitas dan tindakan cara kerja sistem dari awal hingga akhir. 
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3.8.1 Activity Mematikan Sistem 

Gambar 3.14 menunjukkan aktifitas mematikan sistem yang 

dilakukan oleh user. Aktifitas mematikan sistem ini dilakukan 

ketika ada situasi jika pada barang tertentu ingin dibersihkan. 

Sebelum sistem ini akan dimatikan, user harus memasukkan 

username dan password. Kemudian, data tersebut dikirim ke 

Firebase untuk melakukan verifikasi data apakah user tersebut 

merupakan petugas keamanan. Setelah verifikasi data berhasil, 

maka sistem akan dimatikan sampai user menyalakan lagi kembali. 

 

 

Gambar 3.14 Activity mematikan sistem 
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3.8.2 Activity Mendapatkan Notifikasi Peringatan 

Di Gambar 3.15 menunjukkan aktifitas mendapatkan notifikasi 

peringatan dari sistem ke user. Apabila sistem mendeteksi 

pergerakan benda pada sebuah sensor, maka data dari sensor 

tersebut diproses di Arduino lalu mengirimkan data tersebut ke 

Firebase. Setelah data tersebut diproses, user mendapatkan 

notifikasi peringatan dari Firebase. 

 

 

Gambar 3.15 Activity mendapatkan notifikasi peringatan 

3.8.3 Activity Melihat History 

Di Gambar 3.16 menunjukkan aktifitas user dalam melihat history. 

Sistem akan menunjukkan langsung data berupa rincian kejadian 

ketika barang telah diambil. User dapat memilih untuk melihat data 
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yang dimana sistem akan mengambil data dari Firebase. Dari 

rincian tersebut user dapat melihat rincian seperti sensor apa yang 

terdeteksi, tanggal, dan waktu kejadian. 

 

 

Gambar 3.16 Activity melihat history 

 

3.9 Perancangan Database 

Sistem ini menggunakan Firebase yang bertujuan menyimpan data yang 

dikirim dari sensor mikrokontroler. Firebase ini memiliki perbedaan dengan 

database pada umumnya, Firebase menggunakan model tree untuk 

menyimpan data di databasenya.  
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Gambar 3.17 Rancangan database di Firebase 

Berikut pada Gambar 3.17 merupakan data yang disimpan dengan atribut 

seperti: 

- laser_status atribut sebagai tipe data Integer untuk mengetahui apakah 

sensor laser receiver menerima sinar laser. 

- loadcell_status, atribut sebagai tipe data Integer untuk mengetahui 

apakah sensor Loadcell mengalami perubahan benda. 

- pir_status, atribut sebagai tipe data Integer untuk mengetahui apakah 

sensor PIR mendapat suhu panas tubuh. 

- sensor_detected, atribut sebagai tipe data Varchar untuk menerima 

timestamp dari mikrokontroler ketika salah satu sensor mendeteksi 

sesuatu. 

- sensor_status, atribut sebagai tipe data Integer untuk mengatur 

menyalakan dan mematikan sensor. 

3.10 Flowchart Sistem 

Flowchart Sistem merupakan bentuk struktur yang menggambarkan alur 

proses kerja yang sedang dilakukan di dalam suatu proses sistem secara 
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menyeluruh dan memberikan penjelasan mengenai urutan dari prosedur 

dan membentuk suatu sistem yang ada. 

3.10.1 Flowchart Sensor PIR 

Proses kerja sensor PIR, data dari sensor dikirim ke arduino jika 

terjadi pergerakan seperti pada Gambar 3.18. Dari arduino 

langsung mengirimkan data ke Firebase untuk diproses lebih 

lanjut. Setelah berhasil diproses di Firebase, data langsung 

dikirimkan ke smartphone user dalam bentuk notifikasi peringatan. 

 

Gambar 3.18 Flowchart Sensor PIR 

3.10.2 Flowchart Sensor Berat (Loadcell) 

Proses kerja sensor berat atau Loadcell dapat dilihat pada Gambar 

3.19, data dari sensor dikirim ke arduino jika terjadi perubahan 
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berat. Dari arduino langsung mengirimkan data ke Firebase untuk 

diproses lebih lanjut. Setelah berhasil diproses di Firebase, data 

langsung dikirimkan ke smartphone user dalam bentuk notifikasi 

peringatan. 

 

 

Gambar 3.19 Flowchart Sensor Berat (Loadcell) 

3.10.3 Flowchart Sensor Laser 

Proses kerja sensor laser bisa dilihat di Gambar 3.20, data dari 

sensor dikirim ke mikrokontroler jika sensor “laser receiver” 
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mendapat sinar laser. Dari mikrokontroler langsung mengirimkan 

data ke Firebase untuk diproses lebih lanjut. Setelah berhasil 

diproses di Firebase, data langsung dikirimkan ke smartphone user 

dalam bentuk notifikasi peringatan. 

 

 

Gambar 3.20 Flowchart Sensor Laser 

 

3.10.4 Flowchart Pengiriman Data 

Di Gambar 3.21 menunjukkan proses kerja pengiriman data ke 

Firebase. Data awal diperoleh dari sensor-sensor Arduino. Ketika 

terjadi pergerakan atau perubahan berat, data dari sensor 
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mengirimkan ke Arduino berupa berat pada benda dan nilai 

pendeteksi pergerakan. Setelah itu, dari Arduino akan mengirim 

data ke Firebase untuk menampilkan data peringatan dalam bentuk 

notifikasi. 

 

 

Gambar 3.21 Flowchart Pengiriman Data 

3.11 Perancangan Antarmuka (User Interface) 

Perancangan Antarmuka (User Interface) adalah visual atau tampilan dari 

aplikasi software yang memastikan seorang user berinteraksi dengan 

aplikasi tersebut, serta bagaimana cara menampilkan informasi yang ada di 
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tampilan aplikasi tersebut. Di Tabel 3.10 merupakan perancangan 

antarmuka untuk aplikasi di Android. 

Tabel 3.10 User Interface Aplikasi 

No User Interface Keterangan 

1 

 

Tampilan notifikasi peringatan.  

Tampilan ini merupakan dimana user 

mendapatkan informasi bahwa 

barang yang ada di museum tersebut 

telah diambil atau dicuri. Data yang 

ditampilkan pada di notifikasi 

tersebut berupa tanggal, jam dan 

keterangan barang apa yang telah 

diambil. Pada tampilan ini, user dapat 

menekan notifikasi untuk langsung 

membuka aplikasi tersebut. 

2 

 

Tampilan halaman verifikasi. 

Tampilan ini merupakan verifikasi 

user ketika akan memasuki halaman 

home. Apabila user berhasil 

verifikasi email/username dan 

password, maka user akan memasuki 

halaman home untuk mematikan 

sistem atau melihat history log. 
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3 

 

Tampilan home atau main menu.  

Tampilan ini merupakan halaman 

awal pada aplikasi ini. User bisa 

memilih pilihan menu history, yaitu 

untuk melihat daftar rincian kejadian. 

Menu “turn off system” berfungsi 

sebagai mematikan sistem ketika 

disaat tertentu benda ingin 

dibersihkan ataupun yang lainnya. 

4 

 

Tampilan data history.  

Tampilan ini berupa list history atau 

aktivitas kejadian saat pengambilan 

barang. User bisa memilih data yang 

ditampilkan pada list tersebut. Ketika 

user memilih data tersebut, user dapat 

melihat rincian pada kejadian 

pengambilan barang seperti tanggal, 

jam dan keterangan barang apa yang 

telah diambil. 
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3.12 Perancangan Produk 

Perancangan produk merupakan proses menciptakan konsep suatu produk 

yang akan dijual untuk pelanggannya. Di Gambar 3.22 merupakan konsep 

alat sistem keamanan yang nantinya dapat diimpelementasikan di museum. 

 

Gambar 3.22 Konsep Produk Alat Sistem Keamanan di Museum 

Bagian atas display terdapat sensor PIR yang bertugas untuk mendeteksi 

pergerakan atau ketika orang ingin mengambil benda di display tersebut. 

Lalu pada bagian tengah, terdapat sensor Laser Transmitter, Laser Detector 

dan Loadcell yang bertugas untuk menjaga barang yang ada di display. Di 

dalam pada bagian bawah display terdapat dua mikrokontroler yaitu 

Arduino Uno dan NodeMCU yang bertugas untuk menjalankan semua 

sensor dan koneksi ke Internet. 

Keterangan pada Gambar 3.23 yaitu: 

1. Sensor PIR 

2. Modul Laser Detector 

3. Modul Laser Transmitter 
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4. Sensor Loadcell 

5. Tempat untuk menyembunyikan dan meletakkan mikrokontroler 

6. Arduino Uno 

7. NodeMCU 

 

Gambar 3.23 Konsep Produk Beserta Keterangan 

3.13 Nilai Entrepreneurship 

Dalam hal ini, aplikasi maupun sistem juga perlu dipikirkan nilai 

entrepreneurshipnya agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat dan 

terus berkembang. 

3.13.1 Business Model Canvas 

Business Model Canvas (BMC) adalah suatu kerangka kerja yang 

menjelaskan model bisnis pada aplikasi atau sistem ini. BMC 

terdiri dari beberapa blok yang menjelaskan model bisnis, yaitu 

Value Proposition, Customer Segments, Customer Relationship, 
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Channels, Key Activities, Key Resources, Key Partners, Cost 

Structure, Revenue Stream. Model bisa dilihat pada Gambar 3.24. 

 

 
Gambar 3.24 Business Model Canvas 

3.13.1.1 Value Propositions 

Pada blok ini, terdapat beberapa nilai yang menjadi poin unggul 

yang ditawarkan pada produk ini. Pada produk ini akan fokus 

untuk pengamanan benda di Museum. Dengan produk ini, 

membuat kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Produk ini 

juga menawarkan harga yang terjangkau dan mudah dipakai oleh 

user. 

3.13.1.2 Key Activities 

Pada blok ini menjelaskan bahwa produk ini akan membuat alat 

sistem keamanan yang digunakan untuk menjaga benda-benda 

berharga di museum. Selain itu, problem solving pada sistem ini 



54 
 

yaitu cepat dalam memberitahukan kepada user ketika terjadi 

pencurian benda berharga yang ada di museum dengan sistem 

online. 

3.13.1.3 Key Resource 

Pada bisnis ini, dibutuhkan tenaga kerja pada bagian teknisi 

elektronik agar produk ini bisa merancang alat sistem keamanan 

pada museum. Pada pembuatan alat ini menggunakan 

mikrokontroler Arduino, kemudian juga menggunakan alat-alat 

sensor agar bisa menjaga benda yang ada di museum. 

3.13.1.4 Key Partners 

Partner pada bisnis ini yaitu museum yang ada di Indonesia. Hal 

ini diperlukan untuk memperkenalkan pada petugas keamanan 

untuk menggunakan aplikasi maupun alat ini agar bisa menjaga 

museum. 

3.13.1.5 Channels 

Channel pada bisnis ini yaitu melakukan penjualan produk secara 

langsung atau bisa disebut face to face. Agar produk ini bisa 

dikenal oleh masyarakat dan menjangkau banyak pengguna, 

maka diperlukannya social media ataupun website untuk 

mempromosikan produk ini. 
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3.13.1.6 Customer Segments 

Prioritas utama pada produk ini yaitu ditujukan untuk tempat 

museum. Karena museum juga butuh keamanan pada setiap 

bendanya. Tidak hanya museum, kedepannya nanti produk ini 

bisa digunakan untuk perumahan. Tujuannya adalah untuk 

melindungi kejadian pencurian terhadap barang pribadi yang 

penting. 

3.13.1.7 Customer Relationships 

Hubungan antara penjual dan pembeli pada produk ini merupakan 

transactional, yaitu beli putus saat transaksi produk ini. 

3.13.1.8 Cost Structure 

Pada bagian ini merupakan pengeluaran yang harus dibayarkan 

pada selama bisnis berlangsung. Pengeluaran yang harus 

dikeluarkan yaitu Cost-Driven. Pada Cost-Driven meliputi 

pengeluaran yang tergantung dari bahan-bahan untuk pembuatan 

alat sistem keamanan pada museum. 

3.13.1.9 Revenue Streams  

Agar bisnis ini bisa berjalan dan bertahan dengan baik, maka 

diperlukannya pendapatan. Model pendapatan yang digunakan 

pada produk ini yaitu Asset Sale. Dimana produk sistem 

keamanan ini dijual untuk museum. 
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3.13.2 Oportunity Creation 

Di setiap kota Indonesia terdapat banyak museum yang 

menyimpan koleksi dan memamerkan benda nyata kepada 

masyarakat yang biasanya untuk kebutuhan studi, pendidikan dan 

hiburan. Saat ini keamanan museum belum ada alat sistem 

keamanan pada setiap bendanya dan aplikasi untuk memberitahu 

jika terjadi pencurian. Maka dari itu, perlu dibuatnya alat dan 

aplikasi sebagai membantu petugas keamanan atau pengguna 

untuk mendapatkan informasi peringatan ketika terjadi pencurian 

dengan cepat. 

3.13.3 Market Sensitivity 

Target dari produk ini adalah tempat museum. Dari produk yang 

dibuat akan ditawarkan ke museum, sehingga benda-benda penting 

yang ada di museum aman bagi pemilik museum dan juga petugas 

keamanan museum. Untuk mendapatkan keuntungan, perlunya 

dilakukan penghitungan dari segi biaya yang dikeluarkan untuk 

membuat produk ini. Perincian harga barang adalah sebagai 

berikut, untuk pembelian Arduino UNO dikeluarkan biaya Rp. 

80.000, NodeMCU dikeluarkan biaya Rp. 50.000, Breadboard 

dikeluarkan biaya Rp. 30.000, PIR dikeluarkan biaya Rp. 15.000, 

Laser KY-008 dan Laser Receiver dikeluarkan biaya Rp. 65.000, 

Loadcell dan HX711 dikeluarkan biaya sebesar Rp. 45.000, Tiny 

RTC dikeluarkan biaya Rp. 15.000, Buzzer dikeluarkan biaya Rp. 



57 
 

2.000, dan untuk kabel jumper total Rp. 40.000. Sehingga total 

keseluruhan biaya pembuatannya adalah Rp. 342.000. Harga 

tersebut merupakan biaya pembuatan yang relatif murah dan 

dibandingkan dengan harga pasaran untuk sistem keamanan senilai 

1 juta rupiah, maka dari itu ditetapkan harga sebesar Rp.650.000. 

3.13.4 Creative and Innovation 

Dari segi inovatif pada produk ini adalah alat ini bisa 

menghubungkan aplikasi. Dari aplikasi ini memiliki user interface 

yang bisa dimengerti oleh user atau petugas keamanan pada 

museum. Sampai sekarang masih ada beberapa museum belum 

menerapkan sistem keamanan secara online. Maka dari itu, produk 

ini memiliki fitur notifikasi peringatan secara online ketika terjadi 

pencurian benda di museum. Selain itu alat ini bisa dimatikan lewat 

aplikasi, ketika petugas kebersihan ingin membersihkan pada 

benda yang ada di museum tersebut.  

 


