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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan wajib yang tidak bisa 

digantikan, terutama rumah menjadi tempat tinggal untuk setiap 

orang. Maka perlunya kita sebagai pemilik rumah wajib menjaga 

setiap barang yang ada didalam rumah, apalagi barang tersebut 

mempunyai nilai jual tinggi dan dapat dijual untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Seperti kasus yang sering terjadi pada 

umumnya, kurangnya keamanan rumah masih menjadi masalahnya. 

Sehingga banyak pencuri yang dengan mudah masuk kedalam rumah 

dan mengambil sebagian barang berharga yang kita miliki. Pencuri 

rata-rata melakukan aksi mereke ketika pemilik rumah sedang berada 

diluar rumah atau malam hari ketika keadaan beristirahat. Dari 

permasalahan seperti inilah muncul sebuah ide untuk membuat alat 

untuk mengamankan rumah dan menjaga barang yang kita miliki. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2016) selama periode 

tahun 2013- 2015 aksi kejahatan pencurian rumah tangga di Indonesia 

terus mengalami peningkatan. Jumlah rumah tangga yang menjadi 

korban kejahatan pencurian di Indonesia tahun 2013 sebanyak 

1.058.289 rumah. Pada tahun 2014 kejahatan pencurian meningkat 

dengan jumlah sebanyak 1.258.973 rumah. Pada tahun 2015 kejahatan 

pencurian meningkat lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 

1.405.562 rumah.Kurangnya tingkat keamanan dan mahalnya biaya 

pengaman ekstra menjadi seringnya terjadi pencurian pada rumah. 

Keamanan rumah merupakan salah satu hal yang penting dalam 

kehidupan. Setiap manusia membutuhkan jaminan keamanan yang 

lebih pada tempat tinggal mereka seperti halnya kesehatan. Berbagai 

macam pengembangan dalam bidang teknologi dirancang untuk 

memberikan keamanan bahkan melindung aset yang dimiliki, sehingga 

diharapkan dengan sistem keamanan yang dirancang dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman. Selain hal tersebut tentunya 

dengan sistem keamanan yang akan dirancang ini dapat mengurangi 

angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat khususnya tindak 

kejahatan pencurian. 
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Pada zaman sekarang tindak kejahatan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan sehari-hari di karenakan sebuah aksi kejahatan dapat 

terjadi kapan saja dan dimana saja ketika pelaku memiliki kesempatan, 

salah satunya seperti aksi pencurian didalam rumah. Kejadian tersebut 

sering terjadi dengan cara merusak atau membobol sistem kunci pada 

pintu maupun jendela yang merupakan akses utama untuk keluar 

masuk rumah. Bahkan kasus pencurian juga sering terjadi walaupun 

pemilik rumah sedang berada didalam rumah. Meskipun pintu sudah 

dikunci  namun pencuri tetap saja dapat mengakali kunci pintu tersebut 

hanya dengan menggunakan sebatang kawat dan obeng saja. Dengan 

tingginya angka kriminalitas khususnya pencurian yang terjadi saat ini 

maka sistem keamanan rumah menjadi kebutuhan yang mutlak untuk 

diterapkan. 

 

Pada penelitian yang sudah ada sebelumnya, sistem keamanan 

rumah  sudah dibuat hanya menggunakan satu jenis sensor. Sensor 

tersebut ditempatkan pada pintu atau jendela rumah. Sehingga jika ada 

seseorang yang masuk melewati pintu atau jendela, alarm tersebut 

akan berbunyi. Sistem keamanan rumah yang telah dibuat tersebut 

mempunyai kelemahan tidak bisa mengetahui pencuri yang masuk. 

Untuk mengatasi kekurangan pada sistem tersebut penulis akan 

menambah sebuat fitur camera, untuk mengenali wajah pencuri yang 

nantinya sipemilik rumah dapat melaporkan ciri-ciri kepada pihak 

yang berwajib. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan indikator adanya permasalahan yang dijabarkan 

dalam latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini masalah yang 

dipilih untuk diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan mengaplikasikan sistem 

keamanan pada rumah. 

2. Bagaimana cara alat ini dapat digunakan ketika pemilik 

rumah tidak berada di rumah. 

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka dalam 

penelitian ini akan dibatasi dalam ruang lingkup yaitu tentang 

bagaimana proses perancangan sistem keamanan rumah berbasis 

nodemcu. 



3 

 

1.3  Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada prototype ini menghasilkan output sistem notifikasi  

dengan pesan, gambar dan suara. 

2. Input dari prototype ini dari sebuah pintu yang telah  

dipasang sensor magnet dan ketika pintu terbuka akan 

menghidupkan sistem kerja alat. 

3. Prototype ini menggunakan android untuk penyimpanan  

gambar yang telah dikirim dari nodemcu. 

4. Prototype ini menggunakan nodemcu. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan membuat alat untuk sistem informasi 

pengambilan foto secara real time guna untuk mengawasi 

rumah. 

2. Untuk memuat informasi dengan adanya notifikasi yang 

akan didapat ketika alat ini telah bekerja. 

1.5  Manfaat Penelitian  

Dari Penelitian ini bisa diketahui manfaat dari sistem yang  

telah dibuat, yaitu : 

 Informasi yang didapatkan dari foto yang dikirim secara real time 

 dapat diharapkan dapat membantu dalam kondisi rumah sedang 

 kosong. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


