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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Meningkatnya jumlah kriminalitas dapat membuat masyarakat resah, maka 

perlu adanya sistem keamanan dimana sistem tersebut bisa mengurangi, 

mencegah tidak kriminal atau sistem tersebut bisa memberikan bukti untuk 

tindakan lebih lanjut jika tindak kriminal sudah terjadi. Sistem keamanan yang 

sering digunakan saat ini adalah dengan menggunkan CCTV (Closed Circuit 

Television) dimana sistem ini mempermudah seseorang untuk melakukan 

pengawasan terutama pada lingkup area yang luas.  

 CCTV (closed circuit television) merupakan sebuah perangkat kamera 

video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu 

ruang atau tempat tertentu. Dalam penggunaannya CCTV merekam 24 jam sehari 

tanpa berhenti. Cara kerja CCTV ini membuat tempat penyimpanan hasil rekaman 

video cepat penuh dan jika terjadi tindak kriminal maka perlu melakukan 

pencarian begitu lama pada media penyimpanan karena begitu banyak hasil 

rekaman video [1]. 

 Dengan kemajuan teknologi pada bidang elektronika pada saat ini sistem 

atau cara kerja pada CCTV bisa dimaksimalkan dengan cara melakukan 

otomatisasi perekaman dengan menggunakan sensor PIR. Sensor PIR (Passive 

Infra Red) adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar 

infra merah. Sensor PIR bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar 

infra merah tetapi hanya menerima radiasi sinar infra merah dari luar. Sensor ini 

biasanya digunakan dalam perancangan detektor gerakan berbasis PIR. Karena 

semua benda memancarkan energi radiasi, sebuah gerakan akan terdeteksi ketika 

sumber infra merah dengan suhu tertentu seperti manusia melewati sumber infra 

merah yang lain dengan suhu yang berbeda seperti dinding, maka sensor akan 

membandingkan pancaran infra merah yang diterima setiap satuan waktu, 
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sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pembacaan pada 

sensor, jadi Digital Video Recorder (DVR) akan otomatis merekam kejadian 

ketika ada pergerakan manusia, sehingga lebih memudahkan untuk mencari atau 

menyeleksi video ketika ada tindak kriminal.  

 Kemajuan pada teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk 

memaksimalkan kinerja pada CCTV yaitu dengan cara menambahkan fitur yang 

dapat memungkinkan pengguna melihat gambar berupa video yang ditangkap 

oleh kamera CCTV secara real-time pada smartphone berbasis android. Penulis 

juga Menambahkan fitur untuk pemberitahuan yaitu berupa SMS-Gateway, 

pengiriman SMS dilakukan ketika seseorang melewati sensor PIR yang kemudian 

server mengirimkan SMS ke pengguna jika seseorang telah memasuki ruangan. 

Atas dasar itu, penulis merencanakan suatu penerapan sistem mikrokontroler 

untuk merancang “Rancang Bangun Sistem Keamanan Ruangan Dengan CCTV 

Berbasis Arduino Menggunakan Sensor PIR (Passive Infra Red) yang 

Terintegrasi Dengan Smartphone Android” sebagai judul tugas akhir. Alat ini 

diharapkan dapat membantu permasalahan sistem keamanan pada suatu area.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pada penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menemukan 

permasalahan antara lain :  

a. Bagaimana merancang bangun sistem keamanan ruangan dengan CCTV 

berbasis arduino menggunakan sensor PIR (passive infra red) yang 

terintegrasi dengan smartphone android. 

b. Bagaimana cara melakukan perekaman otomatis pada DVR serta 

mengirim sms ke pengguna atau user menggunakan sensor PIR dan GSM 

Shield. 

c. Bagaimana cara untuk memaksimalkan kinerja CCTV dengan cara 

penghematan harddisk pada DVR serta pengkasesan CCTV dari perangkat 

android dimanapun dan kapanpun. 
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1.3  Batasan Masalah 

 Dalam perancangan dan pembuatan Tugas Akhir ini diberikan batasan – 

batasan masalah sebagai berikut : 

a. Perancangan dan pembuatan sistem ini berbasis mikrokontroler Arduino 

Uno. 

b. Sistem ini bekerja pada area di dalam ruangan. 

c. Menggunakan sensor PIR (Pasive Infra Red) sebagai pendeteksi gerak 

manusia. 

d. Sistem ini bekerja menggunakan sumber tegangan dari instalasi listrik 

PLN. 

e. Minimal menggunakan sistem operasi Android versi Jelly Bean. 

f. Di dalam pengujian hanya akan diuji pada satu ruangan. 

 

1.4  Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menghasilkan sistem keamanan ruangan dengan CCTV berbasis arduino 

menggunakan sensor PIR (passive infra red) yang terintegrasi dengan 

smartphone android. 

b. Dapat melakukan perekaman otomatis serta mengirim informasi berupa 

sms kepada pengguna atau user dengan menggunakan sensor PIR dan 

GSM Shiled. 

c. Dapat memaksimalkan kinerja CCTV dengan cara penghematan harddisk 

pada DVR serta pengkasesan CCTV dari perangkat android dimanapun 

dan kapanpun. 
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1.5 Metodologi 

 Metode penelitian kali ini akan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai 

berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka 

 Penulis melakukan studi literature terhadap beberapa variabel terkait 

seperti pemrograman android, CCTV (closed circuit television), Digital Video 

Recorder (DVR), Sensor PIR (Passive Infra Red), dan lain sebagainya. Literatur 

yang akan menjadi rujukan diambil dari buku, jurnal, artikel dan beberapa sumber 

lain yang relevan. 

1.5.2 Analisa 

 Pada tahap analisa, dibahas mengenai kebutuhan fungsional sistem yang 

akan dibangun serta analisa berupa diagram use case dan diagram scenario. 

1.5.3 Perancangan 

 Pada tahap analisa, penulis memberikan gambaran secara lengkap tentang 

konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan sistem. Konsep yang ditampilkan 

berupa rancangan user interface, topologi jaringan, dan lain-lain. 

1.5.4 Implementasi 

 Tahap implementasi meliputi tahap instalasi dan konfigurasi. Pada tahap 

ini konsep yang telah ada pada tahap penelitian sebelumnya akan 

diimplementasikan bedasarkan rancangan yang telah dibuat. Tahap ini dikatakan 

selesai apabila software telah sukses diinstal pada perangkat dan rangkaian semua 

sistem berjalan dan berfungsi dengan baik. 

1.5.5 Pengujian 

 Pada tahap analisa dan pengujian, penulis melakukan analisis terhadap 

bagaimana kinerja aplikasi yang telah tertanam dalam perangkat android yang 

digunakan untuk ujicoba. Pengujian dimulai dengan uji koneksi hingga proses 

pemutaran video secara live streaming pada perangkat android. Adapun variabel 

yang diuji adalah: 
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a. Pengambilan respon oleh sensor PIR terhadap manusia. 

b. Perekaman otomatis pada DVR. 

c. Penyimpanan data pada database. 

d. Pengiriman sms melalui GSM Shield. 

e. Memutar video secara live streaming pada perangkat android.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah sistem 

operasi android, CCTV, DVR, SMS-Gateway, arduino, dan sensor PIR. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan dan use case. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi sequence diagram, activity diagram, class diagram, 

dan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface pada client, 

penerapan class diagram ke dalam source code pada client, dan penerapan 
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rangkaian elektronika untuk proses perekaman secara otomatis mulai dari sensor 

PIR, arduino, DVR, kamera CCTV, dan SMS-Gateway untuk memberikan 

pemberitahuan kepada . Pengujian pada client meliputi fungsionalitas SMS-

Gateway serta pemutaran video secara live streaming pada perangkat android. 

Sedangkan pada rangkaian elektronika, meliputi pengambilan respon oleh sensor 

PIR terhadap manusia, perekaman otomatis pada DVR, penyimpanan data pada 

database, dan pengiriman sms melalui SMS-Gateway. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan 

datang. 

 


