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DESKRIPSI PRODUK
SISTEM PANTAU PINTU RUMAH
Sebuah sistem komunikasi yang dibuat guna
untuk membantu keamanan suatu rumah
khususnya apabila rumah tersebut ditinggal oleh
penghuninya pergi. Alat ini akan memberi sinyal
dan notifikasi menggunakan sistem komunikasi
jarak menengah ke bagian penjaga perumahan
atau satpam jika rumah tersebut terjadi
pencurian yang membobol pintu rumah
tersebut. Alat ini akan dipasang pada pintu
rumah.

Sistem ini melakukan pemantauan status pintu
rumah pada saat pemilik rumah sedang berada
diluar rumah. Apabila pemilik baru saja
meninggalkan rumah, maka perangkat harus
dihidupkan agar dapat mendeteksi apabila ada
yang memasuki rumah tanpa izin. Perangkat
juga harus dimatikan terlebih dahulu jika
pemilik rumah akan memasuki rumah, sehingga
nantinya tidak muncul notifikasi yang
menyebutkan bahwa rumah dimasuki oleh
orang tanpa izin.

SUMBER DAYA
YANG DIBUTUHKAN
APLIKASI ANDROID
Aplikasi pada perangkat android digunakan
untuk
menghidupkan
atau
mematikan
perangkat serta memonitoring status dari
perangkat yang telah dipasang pada Rumah
Warga. Pada saat rumah akan ditinggalkan
sehingga tidak ada seorang pun penghuni di
dalam rumah, aplikasi ini akan menghidupkan
perangkat dari luar rumah sehingga perangkat
dapat bekerja sesuai sistem yang ada. Aplikasi
juga digunakan oleh penjaga perumahan untuk
meninjau kondisi rumah warga pada saat itu
kosong atau tidak. Dan jika terjadi kemalingan,
dapat dilihat dari aplikasi rumah mana yang
mengalami kemalingan tersebut.

Gambar 1 Aplikasi pada Android

PERANGKAT BOX ARDUINO
Box alat tersebut yang akan diletakkan di dekat
pintu yang terdapat sensor untuk mendeteksi
pintu terbuka atau tertutup. Didalam box
terdapat perangkat yang akan mengirim sinyal
menggunakan komunikasi LoRa ke perangkat
lainnya pada saat pintu dibuka sewaktu sistem
masih hidup. Box alat dibuat menjadi dua, yaitu
box untuk rumah warga dan box untuk pos
penjaga perumahan. Pada box penjaga akan
terdapat alarm untuk memberitahu adanya
maling di rumah warga, yang selanjutnya dapat
dilihat melalui aplikasi.

Gambar 2 Rangkaian Arduino dalam Box

BOX RUMAH

Gambar 2 Box Rumah tanpa LCD dan Alarm

BOX POS PENJAGA

Gambar 4 Box Pos Penjaga dengan Alarm

PENGGUNAAN PERANGKAT KERAS


Letakkan Box di dekat pintu.



Pasang Limit Switch Sensor pada pintu. Pastikan sensor tertekan pada saat pintu tertutup.
Limit Switch Sensor ini sudah terhubung dengan box Arduino.



Hubungkan kabel USB yang ada pada Box dengan sumber listrik. Dapat menggunakan
adaptor Handphone untuk mempermudah.

Gambar 4 Peletakan Box disebelah Pintu

Gambar 6 Posisi Sensor saat Pintu Terbuka

Gambar 7 Posisi Sensor saat Pintu Tertutup

MENGHUBUNGKAN BOX PERANGKAT DENGAN ANDROID
Perangkat box Arduino hidup setelah mendapat tegangan dari sumber listrik. Akan tetapi
perangkat tersebut belum bisa langsung digunakan oleh pemilik. Perangkat tersebut harus
disinkronkan dengan perangkat android terlebih dahulu agar sistem yang sudah diterapkan
pada perangkat aktif dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Dalam menghubungkan perangkat
box yang terdapat pada rumah ataupun pada pos penjaga dengan android sama saja, yaitu
harus terhubung dengan wifi dari perangkat box yang ada. Yang membedakan hanya wifi mana
yang harus terhubung.
Pada perangkat box rumah, wifi yang terhubung dengan perangkat android haruslah wifi dari
node rumah. Untuk box penjaga, wifi yang harus terhubung dengan perangkat android adalah
wifi node pos. Jika terhubung dengan wifi yang salah, maka menu yang terdapat dalam aplikasi
android tidak dapat diakses atau dijalankan.
Berikut adalah urutan dalam menghubungkan box perangkat dengan perangkat android:


Pastikan box perangkat dalam keadaan hidup (terhubung dengan sumber listrik).



Masuk menu pengaturan wifi pada perangkat android. Pada awal masuk menu
pengaturan, wifi dalam keadaan off atau mati.

Gambar 8 Wifi dalam Keadaan Off atau Mati



Hidupkan Wifi.

Gambar 9 Wifi dalam Keadaan On atau Hidup


Untuk mengakses box perangkat rumah, maka pilih wifi dengan SSID “noderumah” dan
masukkan password “12345678”. Lalu klik sambungkan.

Gambar 10 Menghubungkan wifi box rumah



Tunggu hingga perangkat android terhubung. Jika perangkat tidak terhubung, maka
android tidak dapat mengakses box rumah sehingga box rumah tidak akan berjalan.

Gambar 11 Perangkat Android dengan Box Rumah Terhubung


Untuk mengakses box perangkat pos penjaga, maka pilih wifi dengan SSID “nodepos”
dan masukkan password “12345678”. Lalu klik sambungkan.

Gambar 12 Menghubungkan wifi box pos penjaga



Tunggu hingga perangkat android terhubung. Jika perangkat tidak terhubung, maka
android tidak dapat mengakses box pos penjaga sehingga box tidak akan berjalan.

Gambar 13 Perangkat Android dengan Box Pos Penjaga Terhubung

Setelah masing-masing box perangkat terhubung dengan perangkat android, maka box tersebut
siap digunakan. Dalam penggunaannya, keadaan box atau sistem dapat dipantau melalui
aplikasi android tersebut sesuai dengan box yang ingin di pantau. Baik box pos penjaga atau
box rumah.

KENDALI PERANGKAT BOX RUMAH
Perangkat box rumah biasanya akan diaktifkan apabila pemilik rumah bepergian sehingga
rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni yang memungkinkan adanya pencurian. Jika
sistem pada box rumah tidak diaktifkan melalui aplikasi, maka sistem tidak akan bekerja
sehingga apabila terjadi pencurian tidak dapat diketahui oleh petugas keamanan perumahan
karena tidak mendapat sinyal dari perangkat box rumah. Maka dari itu perlu diingat untuk
menghidupkan sistem melalui aplikasi tersebut.


Pastikan wifi yang terhubung adalah wifi dengan SSID “noderumah”.



Buka aplikasi android yang telah terpasang atau terinstall pada android yang
digunakan oleh pemilik rumah.

Gambar 14 Aplikasi pada Android



Masuk pada menu Utama Aplikasi.

Gambar 15 Menu Utama Aplikasi



Pilih Node Rumah.



Klik Cek Sistem.

Gambar 16 Menu Node Rumah

Pada awal membuka menu Node Rumah, status sistem dari box rumah belum diketahui
sehingga diperlukan cek sistem terlebih dahulu untuk mengetahui apakah rumah
tersebut kosong atau berpenghuni.

Gambar 17 Status Sistem Off dengan Rumah yang Berpenghuni
 Tekan “Tombol On” jika ingin menghidupkan sistem. Sistem akan hidup pada saat
rumah dalam keadaan kosong. Dan status sistem saat itu akan berubah menjadi rumah
kosong.

Gambar 18 Status Sistem On dengan Rumah yang Kosong

Saat status rumah kosong seperti ditunjukkan gambar 18, maka sistem pada saat itu
sedang aktif sehingga pemilik rumah dapat dengan tenang meninggalkan rumah karena
jika terjadi kasus pencurian pada rumah tersebut, perangkat akan mengirimkan sinyal
pada pos penjaga.
Apabila pemilik rumah sudah pulang, jangan lupa untuk mematikan sistem dengan
menekan “Tombol Off” pada aplikasi sebelum membuka pintu rumah. Sistem tersebut
perlu dimatikan karena jika masih dalam status on, maka saat pemilik rumah membuka
pintu, sistem masih akan mengirimkan sinyal ke pos penjaga bahwa rumah tersebut
telah dibuka tanpa izin. Biasanya pada saat membuka ulang aplikasi, status rumah tidak
terdeteksi kembali, sehingga diperlukan cek sistem kembali sebelum mematikan sistem
tersebut.

KENDALI PERANGKAT BOX POS PENJAGA
Perangkat box pos penjaga akan aktif setiap saat asalkan terhubung dengan sumber listik. Box
pos penjaga akan menerima sinyal dari box rumah melalui jaringan frekuensi box yang sudah
diatur. Saat box pos menerima sinyal saat rumah dalam keadaan kosong, maka LED merah
yang terdapat pada box akan hidup. Alarm pada box pos penjaga akan berbunyi pada saat
pintu rumah warga di buka oleh orang asing yang tidak dapat mematikan sistem pada box
rumah tersebut, sehingga dapat diindikasikan bahwa adanya pencurian pada rumah tersebut.


Pastikan wifi yang terhubung adalah wifi dengan SSID “nodepos”.



Buka aplikasi android yang telah terpasang atau terinstall pada android yang
digunakan oleh penjaga pos keamanan perumahan.

Gambar 19 Aplikasi pada Android



Masuk pada menu Utama Aplikasi.

Gambar 20 Menu Utama Aplikasi



Pilih Node Pos.

Gambar 21 Menu Node Pos saat Rumah Kosong
Pada gambar 21 dapat dilihat mana saja rumah yang kosong dan rumah yang terbuka
(saat sistem aktif). Sedangkan yang lain menandakan bahwa rumah sedang ada
penghuni atau sistem sedang tidak aktif.

Pada saat rumah tersebut kosong, maka sistem rumah sedang aktif sehingga jika ada
yang membuka pintu secara paksa atau tidak mematikan sistem terlebih dahulu dapat
dikatakan adanya pencuri, maka alarm pada box pos penjaga akan hidup. Penjaga pos
dapat melihat rumah mana yang mengalami pencurian. Rumah yang berubah warna
menjadi merah adalah rumah yang terbuka atau yang dicuri sehingga penjaga dapat
langsung menuju rumah tersebut untuk mengatasi masalah pencurian tersebut.

Gambar 22 Rumah saat Terjadi Pencurian
 Tekan “Refresh”, jika rumah yang mengalami pencurian tersebut telah diatasi. Kondisi
rumah akan kembali ke status awal yaitu rumah kosong dan kembali berwarna kuning.

MONITORING KOMUNIKASI ANTAR NODE
Hasil komunikasi jarak menengah antar node rumah dan pos penjaga dapat dilihat dari Serial
Monitor Arduino berdasarkan waktu kirim serta paket data yang dikirim dan diterima.

SOURCE CODE ARDUINO

SOURCE CODE APLIKASI ANDROID

