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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Analisis Perancangan 

Dalam merancang suatu sistem, terlebih dahulu harus 

menentukan prinsip kerja dari sistem yang dibuat. Untuk itu, 

penyusunan spesifikasi teknisi dari sistem yang dibuat dan blok 

diagram sangat diperlukan. Tujuannya utuk mempermudah dalam 

perancangan dalam perancangan yang akan dirancang dalam susunan 

tugas akhir. 

3.2  Spesifikasi Teknik 

Spesifikasi teknis yang dibuat mengacu pada tujuan tugas akhir 

ini, yaitu merancang alat rancang bangun sitem keamanan rumah 

berbasis nodemcu. 

Spesifikasi sebagai berikut : 

1. Mikrokontroller yang digunakan Nodemcu. 

2. Sim 800L digunakan untuk mengirim notifikasi. 

3. Camera VC0706 berfungsi untuk menangkap gambar 

yang akan tersimpan pada database android. 

4. Sensor Magnet MC38 yang nantinya untuk switch on/off 

pada pintu. 

5. Buzzer Sebagai notikasi dimana ketika pintu dibuka 

secara paksa akan mengeluarkan bunyi suara. 

6. Relay sebagai penggerak otomatis ke buzzer. 

3.3  Kerangka Berfikir atau Konseptual 

Alat yang dirancang untuk keamanan rumah ini menggunakan 

Nodemcu dengan Sensor Magnet MC38, SIM 800L dan dihubungkan 

dengan Ethernet yang mana akan dapat mempermudah pemilik rumah 

ketika tidak sedang berada di tempat. Dengan metode seperti ini akan 

lebih efektif untuk keamanan rumah. Alat ini juga bisa dikembangkan 

lagi dengan menggunakan tambahan beberapa camera dan sensor 

magnet pada setiap pintu yang ada disetiap rumah agar lebih mudah 

untuk pengontrolannya. 
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3.4  Blok Diagram 

Blok diagram ini menjelaskan sisi letak rancangan input-proses-

output yang artinya masukan dari rancangan akan diproses dengan 

nodemcu sehingga akan mengeluarkan hasil yang sesuai dengan apa 

yang dirancang. 

 

Gambar 3. 1 Blok Diagram 

Kerja dari sistem ini yang pertama adalah untuk keamanan 

rumah, Sensor Magnet  MC38 door window, dimana bila sensor 

tersebut belum dimatikan dan terbuka maka akan memerintah 

Nodemcu untuk menghidupakn Camera VC0706 untuk screenshoot 

gambar dan mengirimkannya ke aplikasi android, dilanjutkan dengan 

menghidupkan SIM 800L untuk memberikan notifikasi berupa SMS 

kepada pemilik rumah dan menghidupakan  Buzzer sehingga Buzzer 

akan berbunyi sebagai tanda bahaya. 
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3.5  Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak (Software) meliputi pembuatan 

Diagram alur (Flowchart) program rangakaian alat tersebut yang  

bertujuan supaya dapat menjelaskan alur kerja alat sistem rancangan 

tersebut. 

Dalam rancangan ini memliki satu diagram alur (Flowchart) yaitu: 

 

Gambar 3. 2 Flowchart 

 

3.6  Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Pembuatan perangkat keras (Hardware) sendiri terdiri dari 

pembuatan rangkaian secara skematik yaitu koneksi Nodemcu dengan 

sejumlah perangkat keras (Hardware) lainnya. 

3.6.1  Rancang Nodemcu Dengan Sensor Magnet MC38 

Rangakaian ini berfunsi sebagai input, dengan menghubungkan 

kabel pertama dengan pin D3 dan kabel kedua dengan GND yang 

dimana bila alat dihidupkan dan pintu sedang dalam keadaan terbuka, 

maka akan menghidupkan buzzer, camera 0706 dan sim 800l. Untuk 

rangkaiannya seperti gambar dibawah ini : 
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Gambar 3. 3 Rangkaian Nodemcu Dengan Sensor Magnet MC38 

 

3.6.2  Perancangan Nodemcu Dengan SIM 800L 

Rangkaian ini berfungsi sebagai informasi atau notifikasi sms 

untuk pemilik rumah dan pemilik rumah bisa melihat foto yang sudah 

dikirim di android. Saya menggunakan sim card simpati karena 

tergolong cukup kuat untuk signalnya.  Untuk Menghubungkan 

NodeMCU dengan kabel jumper ke SIM 800L dengan cara 

menyambungkan pin modul TX dengan pin D5 dan pin modul RX 

dengan D6 Untuk gambar rangkaian nya seperti gambar dibawah ini : 

 

Gambar 3. 4 Rangkaian Nodemcu Dengan SIM 800L 
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3.6.3  Perancangan Nodemcu Dengan Camera VC0706 

Kamera yang digunakan pada alat ini adalah kamera VC0706. 

Pada kamera VC0706 terdapat 4 pin yang terdiri dari pin RX, TX, 

VCC, Ground, yang dimana semua pin tersebut akan disambungkan ke 

pin yang terdapat pada NodeMcu ESP8622 yang mana pin RX akan 

disambungkan pada pin GPIO3 pada NodeMCU , pin TX akan 

disambungkan pada GPIO1 pada NodeMCU, VCC disambungkan pada 

pin arus 5 volt yang terdapat pada NodeMCU dan pin ground akan 

disambungkan pada pin ground yang terdapat pada NodeMCU. Yang 

mana cara kerja kamera ini ketika kamera mengambil gambar data 

tersebut akan dikirimkan oleh kamera melalui pin RX dan TX dan 

dikirim ke NodeMCU dalam bentuk nilai desimal dan akan dikelola 

kembali oleh NodeMCU agar berbentuk gambar ketika dilihat oleh 

user. Kamera ini berfungsi untuk mengambil gambar pada ruangan. 

 

 

Gambar 3. 5 Rangkaian Nodemcu Dengan Camera VC0706 
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3.6.4  Perancangan Nodemcu Dengan Buzzer  

Rancangan ini berfungsi untuk menghasilkan suara, dengan 

relay sebagai on/off secara otomatis ketika pintu terbuka dan buzzer 

akan terus berbunyi ketika pintu terbuka sebelum dimatikan oleh 

pemilik rumah.Dengan konfigurasi pin (+) dengan  K1 Relay dan (-) 

dengan GND. 

Rancangan seperti pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 3. 6 Rancangan Nodemcu dengan Buzzer 

3.6.5  Perancangan Alat Pengaman Rumah 

Pada tampilan dibawah ini rancangan yang sudah dirakit dengan 

lengkap. Mulai dari Sensor Magnet MC38, SIM 800L, Buzzer, 

Camera 0706, Powes Supply dan Nodemcu. 

 

Gambar 3. 7 Alat Sistem Pengaman Rumah 
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3.6.6  Tampilan Aplikasi Android Atau Smart Camera 

Pada tampilan android dibawah ini menjelaskan gambar-

gambar yang sudah diambil dari camera vc0706 yang sudah 

masuk kedalam aplikasi android. Smart Camera dibuat dengan 

menggunakan software android studio dengan database yang 

terkoneksi dengan website / webhost penyimpanan data dan 

gambar yang masuk ke smartcamera bisa juga disimpan 

kedalam galeri smartphone atau device pengguna.  

Fungsi Smart Camera : 

1. Menampilkan dan mengambil gambar yang telah di 

dapat dari camera vc0607 yang telah terkoneksi 

dengan database. 

2. Mempermudah untuk menyimpan gambar kedalam 

galeri tanpa harus download dari webhost. 

 

Dibawah ini adalah tampilan gambar yang sudah masuk ke 

aplikasi Smart Camera : 

 

Gambar 3. 8  Tampilan android 
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3.6.7  Tata Letak Dan Penempatan Alat 

Untuk tata letak dan penempatan alat diletakan diatas pintu dan camera 

diletakan kearah luar rumah yang bertujuan untuk mengcapture gambar. 

Untuk pembahasan dan gambar akan dibahasa pada bab selanjutnya. 

3.6.7  Webhost 

Webhost disini berfungsi untuk penyipanan data gambar yang 

telah ditangkap oleh camera vc0607 yang nantinya akan disimpan pada 

database webhost ini. Dengan adanya webhost ini Smart Cam akan 

bekerja dan menerima data gambar. Webhost dilengkapi dengan fitur 

free dan berbayar dengan storage yang bermacam-macam sesuai 

dengan status akun kita, disini penulis menggunakan fitur free. Fitur 

free diberikan selama 6 bulan masa percobaan setelah itu akan 

perpanjang untuk fitur premium. 

Dibawah ini adalah gambar dari Webhost : 

 

Gambar 3. 9 Status Smart Camera pada Webhost 

Menandakan bahwa database yang kita buat masih aktif dan berjalan. 

 

Gambar 3. 10 Tampilan Storage atau Penyimpanan Webhost 
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Storage yang diberikan dari Webhost dengan fitur free, jika ingin 

penyimpanan yang lebih besar bisa juga melakukan update kedalam 

fitur yang Premium. 

Gambar 3. 11 Data gambar yang tersimpan di Webhost 

Semua data gambar yang telah tertangkap dari camera 0607 yang telah 

tersipan didalam database Webhost, karena hanya menggunakan fitur 

non premium atau free maka penyimpanan data gambar akan juga 

dibatasi. 
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