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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kemajuan teknologi adalah salah satu bentuk dari usaha manusia untuk 

mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Tidak dipungkiri 

bahwa kemajuan teknologi membawa dampak positif dari segala sektor kehidupan. 

Setiap inovasi yang diciptakan merupakan bentuk kemajuan teknologi yang 

berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perspektif manusia dalam mengurai suatu 

masalah. Teknologi yang dihasilkan menjadi metode baru dalam melakukan 

aktivitas manusia yang bertujuan memberikan kemudahan dan manfaat bagi 

kehidupan. 

Seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan yang besar 

membuat beberapa orang melakukan tidakan kriminalitas dalam memenuhi 

kebutuhan sehari - hari dengan cara membobol rumah orang lain. Rumah sendiri 

merupakan tempat yang digunakan oleh manusia untuk tinggal dalam jangka waktu 

tertentu. Selain untuk tempat tinggal, rumah juga digunakan sebagai sarana 

perlindungan, perlindungan itu mencangkup hujan, suhu udara, dan keamanan 

penghuni rumah tersebut, tidak sedikit pemilik rumah kehilangan barang-barang 

dirumahnya saat meninggalkan rumahnya. (Riyadi & Achmad, 2019). 

  Tindak kejahatan seperti pencurian terhadap properti rumah atau bencana 

kebakaran biasanya terjadi ketika rumah dalam keadaan kosong dimana pemilik 

rumah harus meninggalkan rumah untuk melakukan aktivitas seperti bekerja atau 

ketika pemilik rumah harus meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lebih 

lama.  
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         Solusi yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian besar orang 

antara lain dengan mempekerjakan tenaga pengaman sebagai solusi pengamanan 

rumah. Tapi hal ini dirasa kurang efektif dan tidak semua orang sanggup untuk 

mempekerjakan orang lain sebagai tenaga pengaman rumah. Selain itu, penggunaan 

CCTV (Close Circuit Television) sebagai sistem pengaman rumah juga memiliki 

kelemahan dan kurang efektif, karena membutuhkan peralatan dan perangkat yang 

lebih mahal dan memori penyimpanan yang cukup besar. Selain membutuhkan 

peralatan serta penyimpanan yang besar, sistem keamanan CCTV juga tidak dapat 

mendeteksi adanya bahaya lainnya, seperti kebakaran atau kebocoran gas. CCTV 

juga tidak dapat memberikan informasi secara langsung. 

         Melihat permasalahan diatas, dibutuhkan suatu sistem atau perangkat yang 

dapat mengganti peran tenaga keamanan dan CCTV, seperti sensor PIR (Passive 

Infra Red), Sensor Suhu (DHT11), sensor gas (MQ-2) dan mikronkontroler 

(NodeMCU ESP8266). Sensor PIR digunakan karena dapat mendeteksi pancaran 

gelombang inframerah dari makhluk hidup seperti manusia. Pada penelitian ini juga 

menggunakan sensor DHT11 yang berfungsi sebagai pendeteksi suhu dalam suatu 

ruangan dengan mengirimkan notifikasi pada pemilik rumah jika suhu naik dalam 

keadaan tidak wajar. Kemudian sensor MQ-2, digunakan untuk mendeteksi adanya 

kebocoran gas. Mikrokontroler NodeMCU ESP8266, digunakan untuk mengolah 

hasil pembacaan sensor dan meneruskan aksi atau mengirimkan hasil pembacaan 

sensor pada perangkat yang terintegrasi dengan internet. 

         Sistem yang dirancang merupakan sebuah prototype sistem monitoring 

keamanan rumah yang dapat memantau keadaan rumah melalui website dan 

notifikasi telegram. Dengan sistem ini, pemilik rumah dapat memonitor suhu 

ruangan, intensitas gas, dan pergerakan di dalam ruangan melalui website. Hal ini 

akan memudahkan pemilik rumah untuk mengetahui keadaan rumahnya dan lebih 

tanggap seandainya terjadi kasus tidak terduga dan tidak diinginkan seperti 

kebakaran dan pencurian.  
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1.2 Rumusan Masalah 

         Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu, Bagaimana membangun sebuah Sistem Monitoring Keamanan 

Rumah Menggunakan Multisensor Berbasis Website, yang dapat diterapkan oleh 

masyarakat dalam memonitoring dan memantau keadaan rumah seperti ruang tamu, 

dapur dan tempat tidur atau diruangan yang memerlukan pengamanan ekstra. 

 

1.3 Batasan Masalah 

       Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka dibuat batasan-

batasan. Berikut  ini  adalah  batasan  masalah  yang  dipakai  dalam  tugas  akhir  

ini, yaitu : 

1. Prototype sistem monitoring keamanan rumah menggunakan multisensor 

berbasis website ini menggunakan beberapa perangkat terintegrasi seperti 

NodeMCU ESP8266, sensor PIR (Passive Infra Red), sensor MQ-2 dan 

sensor DHT11. 

2. Sistem yang akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL. 

3. Sistem yang dibangun digunakan untuk memonitoring dan memantau 

keadaan rumah saja. 

4. Pada sistem ini menggunakan media komunikasi penghubung yaitu jaringan 

internet. 

5. Sistem hanya berfokus pada pendeteksian gas lpg, suhu ruangan, dan 

pergerakan manusia dalam ruangan. 

6. Sensor digunakan sebagai alat pendeteksi saja. 

7. Pengujian dilakukan pada ruangan yang dianggap penting dalam bentuk 

prototype rumah. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk merealisasikan 

Prototype Sistem Monitoring Keamanan Rumah Menggunakan Multisensor 

Berbasis Website, sebagai sebuah sistem yang dapat memudahkan masyarakat 

dalam memonitoring dan memantau keadaan rumah serta meningkatkan keamanan 

rumah dan meminimalisir tingkat kriminalitas seperti pencurian dan kebakaran.  

 

1.5 Manfaat 

         Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis yaitu : 

a. Manfaat Praktis   

 Dengan adanya perancangan dan pembuatan prototype sistem monitoring 

keamanan rumah ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sistem yang dapat 

memantau dan memonitoring kondisi rumah secara online melalui perangkat 

yang terintegrasi dengan internet. 

b. Manfaat Teoritis 

  Pada penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana 

pembelajaran dan pengembangan dalam membuat, merancangan dan 

membangun sistem monitoring keamanan rumah menggunakan 

mikrokontroler dan perangkat lainnya serta menjadi acuan referensi bagi para 

pembaca atau peneliti lain dalam mengembangkan penelitian berikutnya. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

       Penyelesaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahapan  dan langkah yang bertujuan untuk mempermudah dan memastikan 

perancangan serta penelitian dapat berjalan terstruktur dan sesuai dengan tujuan. 

Seperti telihat pada diagram alir pada Gambar 1.1 berikut. 
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Gambar 1.1 Metode Penyelesaian Masalah 

(Sumber : Data Olahan) 

 

 

1.6.1 Indetifikasi Masalah 

  Metode penyelesaiaan masalah dimulai dari mengidentifikasi masalah 

terlebih dahulu. Dimana untuk menjaga keamanan rumah biasanya pemilik rumah 

harus menyewa tenaga keamanan ataupun memasang kamera pengintai (CCTV) 

untuk menjaga rumah mereka. tapi tidak semua orang dapat menyewa tenaga 

keamanan dan juga dapat memasang kamera pengintai karena budget yang tidak 

mencukupi. Sehingga masyakarat masih merasa kurang aman untuk meninggalkan 

rumah dalam keadaan kosong. 

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

  Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulan data. data 

yang dikumpulkan adalah data yang dapat membantu dalam proses pembuatan dan 

perancangan ataupun sebagai landasaan teori dalam penelitian tugas akhir ini. 

adapaun metode yang digunakan adalah pengumpulan data library research yang 

merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis 

maupun literatur lainnya yang mana pada metode ini kegiatan yang dilakukan 

adalah mempelajari, mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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1.6.3 Analisa dan Perancangan Sistem 

  Analisa sistem dilakukan dengan tujuan merancang kebutuhan algoritma 

yang akan digunakan dalam pembuatan sistem. Sehingga sistem yang dihasilkan 

sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. setelah melalukan analisa, selanjutnya 

dilakukan proses perancangan sistem sesuai dengan analisa yang dibuat. Sistem 

yang akan dibangun adalah sistem monitoring keamanan rumah dengan 

menggabungkan beberapa sensor, seperti sensor PIR, sensor DHT11 dan sensor 

MQ-2 dengan mikrokontroler yang akan dihubungkan melalui jaringan internet 

sebagai media komunikasi antar perangkat dan sistem. Data yang dihasilkan oleh 

sensor nantinya akan diolah oleh mikrokontroler dan akan dikirim ke database 

untuk selanjutnya data tersebut akan ditampilkan melalui website dan telegram. 

 

1.6.4 Pembuatan Sistem 

  Terdapat dua tahapan dalam pembuatan sistem monitoring keamanan rumah 

yaitu tahap perakitan hardware dan tahap pembuatan sofware. Pada tahap perakitan 

hardware, beberapa komponen seperti sensor PIR, DHT11, MQ-2 dan  NodeMCU 

ESP8266 dihubungkan sehingga komponen tersebut dapat berfungsi dengan baik. 

Sedangkan pada tahap pembuatan software  terdiri dari pembuatan database untuk 

menyimpan data hasil pembacaan sensor dan interface website sebagai media untuk 

menampilkan data serta telegram sebagai media norifikasi pesan bahaya. 

 

1.6.5 Pengujian Sistem 

  Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh sistem yang telah 

dibangun dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian juga bertujuan 

untuk mencari kesalahan, bugs, dan error pada sistem. 
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1.6.6 Laporan Hasil Penelitian 

  Tahap akhir dalam sebuah penelitian adalah melaporkan hasil studi kasus 

atau penelitian yang dilakukan. Ini bertujuan untuk membuat dokumentasi dari hasil 

yang didapat selama penelitian berlangsung berdasarkan hasil pemikiran dan 

pengamatan objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif dalam 

memecahkan suatu permasalahan atau menguji sebuah hipotesis yang nantinya 

dihasilkan sebuah teori atau pendekatan baru sehingga dapat di jadikan referensi 

atau acuan bagi pembaca maupun pengembang berikutnya. 
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