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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori pendukung yang digunakan 

sebagai acuan dalam pembuatan perangkat sistem. Dasar teori yang digunakan 

dalam pembuatan skripsi ini terdiri dari : 

2.1. Keamanan Komplek Perumahan 

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa dihubungan 

dengan kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan 

topik yang luas salah satunya termasuk keamanan rumah terhadap maling dan 

penyusup. 

Alarm didefinisikan sebagai fungsi peringatan, baik sebagai tanda peringatan 

waktu hingga peringatan tanda bahaya seperti peringatan kebakaran, pencurian, dan 

lain sebagainya. Fungsi alarm ialah memberitahukan apabila terjadi bahaya dan 

kerusakan ataupun kejadian  yang tidak  diharapkan  pada sistem dengan 

memberikan peringatan. 

2.2.  Gerak 

Gerak merupakan suatu perubahan keadaan atau tempat dari suatu benda 

pada titik kesimbangan awal. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut 

berpindah keduduka pada benda lainya baik pada perubahan yang mendekat atapun 

yang menjauh. Secara sederhana gerak dapat berarti perpindahan posisi. Adapun 

factor yang mempengaruhi benda bergerak ialah luas area, bentuk benda, berat 

benda, kondisi benda yang dilalui, Selain pengertian gerak diatas, kita bisa pahami 

perngertian tentang gerak menurut para ahli, berikut penjelasan secara sederhana. 

  Kamajaya 

Gerak ialah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda dimana benda 

tersebut bergerak terhadap titik acuan atau titik asalnya. 

 Sri Murtono 

Gerak ialah berpindahnya tepat atau posisi dari satu posisi ke posisi yang lain. 
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 Menurut KBBI 

Gerak ialah suatu peralihan tempat ataupun kedudukan, baik sekali maupun 

berulang kali. 

 Efizon Umar 

Gerak ialah perubahan kedudukan atau posisi terhadap suatu titik acuan 

tertentu. 

 

2.3.  Citra Digital 

(Kusumanto and Tompunu, 2011) citra digital dapat diwakili oleh sebuah 

matriks dua dimensi f (x,y) yang terdiri dari M kolom dan N baris, dimana 

perpotongan antara kolom dan baris disebut piksel atau elemen terkecil dari sebuah 

citra. Citra f (x,y) dalam fungsi matematis dapat dituliskan pada persamaan berikut 

:  

 

 

Suatu citra f(x,y) dalam fungsi matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

0 ≤ x ≤ M-1 

0≤ x ≤ N-1 

0≤ f(x,y) ≤ G-1 

 

Dimana : 

M = jumlah piksel baris (row) pada array citra  

N = jumlah piksel kolom (coloum) pada array citra  

G = nilai skala keabuan(graylevel) 

Untuk contoh citra matriks citra digital dapat dilihat pada gambar 2.2. 

berikut :  
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Gambar 2.1 Contoh Nilai Piksel Matriks 

2.4.  Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan citra digital merupakan proses yang bertujuan untuk memanipulasi 

dan menganalisis citra dengan bantuan komputer. Pengolahan citra digital dapat 

dikelompokkan dalam dua jenis kegiatan : 

1. Memperbaiki kualitas suatu gambar, sehingga dapat lebih mudah diinterpretasi 

oleh mata manusia. 

2. Mengolah informasi yang terdapat pada suatu gambar untuk keperluan 

pengenalan objek secara otomatis. 

Bidang aplikasi kedua yang sangat erat hubungannya dengan ilmu pengenalan 

pola (pattern recognition) yang umumnya bertujuan mengenali suatu objek dengan 

cara mengekstrak informasi penting yang terdapat pada suatu citra. Bila 

pengenalan pola dihubungkan dengan pengolahan citra, diharapkan akan terbentuk 

suatu sistem yang dapat memproses citra masukan sehingga citra tersebut dapat 

dikenali polanya. Proses ini disebut pengenalan citra atau imagerecognition. Proses 

pengenalan citra ini sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pengolahan citra dan pengenalan pola menjadi bagian dari proses pengenalan 

citra. Kedua aplikasi ini akan saling melengkapi untuk mendapatkan ciri khas dari 

suatu citra yang hendak dikenali. Secara umum tahapan pengolahan citra digital 

meliputi akusisi citra, peningkatan kualitas citra, segmentasi citra, representasi dan 

uraian, pengenalan dan interpretasi (Umam; Mishbakhul, 2018). 

2.5. Model Citra 

2.5.1. Citra RGB 

RGB sering disebut sebagai warna additive. Hal ini karena warna 

dihasilkan oleh cahaya yang ada. Beberapa alat yang menggunakan color 

model RGB antara lain; mata manusia, projector, TV, kamera video, kamera 

digital, dan alat-alat yang menghasilkan cahaya. Proses pembentukan 

cahayanya adalah dengan mencampur ketiga warna tadi. Skala intensitas tiap 

warnanya dinyatakan dalam rentang 0 sampai 255. 

Ketika warna Red memiliki intensitas sebanyak 255, begitu juga dengan 

Green dan Blue, maka terjadilah warna putih. Sementara ketika ketiga warna 

tersebut mencapai intensitas 0, maka terjadilah warna hitam, sama seperti 

ketika berada di ruangan gelap tanpa cahaya, yang tampak hanya warna hitam. 

Hal ini bisa dilihat ketika menonton di bioskop tua di mana proyektor yang 

digunakan masih menggunakan proyektor dengan 3 warna dari lubang yang 

terpisah, bisa terlihat ketika film menunjukkan ruangan gelap, cahaya yang 

keluar dari ketiga celah proyektor tersebut berkurang (Novi, D.E. : 2012). 

Untuk warna citra RGB dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut :  

 

Gambar 2.2 Warna RGB 
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2.5.2. Citra Greyscale 

Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai 

kanal pada setiap pixelnya, dengan kata lain nilai bagian 

RED=GREEN=BLUE. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat 

intensitas warna, yang dimiliki adalah warna dari hitam, keabuan dan putih. 

Tingkat keabuan disini merupakan warna abu dengan berbagai tingkatan dari 

hitam hingga mendekati putih. Citra grayscale berikut memiliki kedalaman 

warna 8 bit (256 kombinasi warna keabuan) (Putra, 2010).  Konversi citra 

warna  ke citra grayscale dapat juga dilakukan dengan cara memberi bobot 

pada setiap elemen warna, sehingga persamaan diatas dimodifikasi menjadi : 

Y(x,y) = (0,229 ∗ R)+ (0,587 ∗ G)+ (0,114 ∗ B)………….(2.2) 

Keterangan : 

Y = Derajat keabuan   

R = Komposisi warna red pada citra 

G = Kompisis warna green pada citra 

B = Komposisi warna blue pada citra 

 

Gambar 2.3 Citra Greyscale 
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2.5.3. Citra Threshold 

Threshold adalah metode menentukan suatu nilai, kemudian hanya 

megambil nilai diatasnya saja atau dibawahnya saja, sedangkan nilai selainya 

diabaikan(Bradski and Kaehler, 2008). Hasil dari threshold adalah citra yang 

tampak nyata perbedaan intensitasnya, biasanya hitam dan putih. Metode ini 

biasanya digunakan untuk segmentasi atau pemisahan suatu objek dengan 

selainnya. Untuk melakukan penghitungan pixel putih pada masing-masing 

region, maka data citra ditransformasi ke dalam citra biner dengan 

memanfaatkan threshold. Thresholdi adalah proses mengubah suatu citra 

bewarna atau berdrajat keabuan (Greyscale) menjadi citra biner atau hitam 

putih, sehingga dapat diketahui daerah mana yang termasuk objek dan 

background dari citra secara jelas (Gonzales, Rafael C. ; Woods, 2002).Citra 

hasil thresholding biasanya digunakan lebih lanjut untuk proses pengenalan 

objek serta ekstraksi fitur. Tipe data dari hasil proses thresholding adalah type 

data float, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Dengan parameter di set 

sebelumnya, maka data citra yang jika melebihi batas yang ditentukan akan 

dibuat menjadi 1 atau putih dan jika dibawah batas yang ditentukan maka akan 

dibuat menjadi 0 atau hitam. Berdasarkan nilai ambang (threshold). Dapat 

ditunjukkan seperti pada persamaan 2.3. 

(𝑥,𝑦) = {𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 1 𝑗𝑖𝑘𝑎 (𝑥,) ≥ 𝑇} 

(𝑥,𝑦) = {𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 0 𝑗𝑖𝑘𝑎 (𝑥,) < 𝑇}……………………………………(2.3) 

Operasi pengembangan mentransformasikan citra hitam-putih ke citra 

biner. Dengan kata lain, nilai initensitas pixel semula dipetakan ke dua nilai 

saja yaitu hitam dan putih. 
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2.6.  Image Subtraction 

2.6.1. Background Subtraction 

background adalah sejumlah piksel-piksel gambar yang diam dan tidak 

bergerak didepan kamera. Model background yang paling sederhana 

mengasumsikan bahwa seluruh kecerahan piksel background berubah-ubah 

secara bebas, tergantung pada distribusi normalnya. Karateristik background 

dapat dihitung dengan mengakumulasi beberapa jumlah frame sehingga akan 

menemukan jumlah nilai-nilai piksel dalam lokasi s(x,) dan jumlah square-

square sq(x,y) yang memiliki nilai untuk setiap lokasi piksel. Sedangkan 

foreground adalah semua objek yang ada selain background dan biasanya 

foreground ini ada setelah didapatkan background. 

 

Gambar 2.4. Proses Background Subtraction  

Output dari background subtraction biasanya adalah input yang akan 

diproses pada tingkat yang lebih lanjut lagi seperti men-tracking objek yang 

teridentifikasi. Kualitas background subtraction umumnya tergantung pada 

teknik pemodelan background yang digunakan untuk mengambil background 

dari suatu layar kamera. Background subtraction biasanya digunakan pada 

teknik segmentasi objek yang dikehendaki dari suatu layar, dan sering 

diaplikasikan untuk sistem pengawasan. 

Tujuan dari background subtraction itu sendiri adalah untuk menghasilkan 

urutan frame dari kamera dan mendeteksi seluruh objek foreground. Suatu 

deskrpsi pendekatan yang telah ada tentang background subtraction adalah 

mendeksi objek-objek foreground sebagai perbedaan yang ada antara frame 

sekarang dan gambar background dari layar static. Suatu piksel dikatakan 

sebagai foreground jika : 
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|| 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝔦 − 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝔦| > 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑………………..(2.5) 

 

2.6.2. Frame difference 

Frame difference (perbedaan frame) adalah teknik menghitung selisih 

antara dua frame disetiap posisi pixel dari suatu gambar pada video. Metode ini 

biasa digunakan untuk mendeteksi suatu objek yang melakukan perpindahan 

(bergerak). Metode ini juga dapat digunakan untuk proses perhitungan 

kecepatan suatu objek yang bergerak. Proses mencari objek dalam urutan frame 

yang dilakukan dengan menggunakan ektraksi ciri berbeda dan mendeteksi 

objek bergerak diurutan frame. Dengan menggunakan nilai posisi objek di 

setiap frame, kita dapat menghitung posisi dan kecepatan objek bergerak 

tersebut. (ITELKOM, 2009). 

(𝑥,𝑦) = |(𝑥,𝑦) −𝐶(𝑥,𝑦)| ………………………..(2.6) 

dimana :  

Z  = nilai piksel absolute   

B  = nilai piksel background  

C  = nilai piksel current frame  

(x,y) = koordinat nilai piksel pada matriks  

Ini berarti bahwa perbedaan intensitas piksel pada gambar itu adalah 

“THRESHOLD” atau disaring berbeda nilai Th. Keakuratan dari pendekatan ini 

tergntung pada kecepatan gerakan dalam adegan. Gerakan lebih cepat mungkin 

memerlukan ambang batas yang lebih tinggi. 

2.7. Raspberry Pi 

Raspberry Pi, sering disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer papan 

tunggal (single-board circuit; SBC) yang seukuran dengan kartu kredit yang 

dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan 

komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresousi tinggi. 

Raspberry Pi dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation, 
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yang digawangi sejumlah pengembang dan ahli komputer dari Universitas 

Cambridge, Inggris. 

Ide dibalik Raspberry Pi diawali dari keinginan untuk mencetak 

pemrogram generasi baru. Seperti disebutkan dalam situs resmi Raspberry Pi 

Foundation, waktu itu Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft, 

dari Laboratorium Komputer Universitas Cambridge memiliki kekhawatiran 

melihat kian turunnya keahlian dan jumlah siswa yang hendak belajar ilmu 

komputer. Mereka lantas mendirikan yayasan Raspberry Pi bersama dengan 

Pete Lomas dan David Braben pada 2009. Tiga tahun kemudian, Raspberry Pi 

Model B memasuki produksi massal.  

Raspberry adalah modul micro komputer yang juga memiliki input/output 

digital port seperti  pada board microcontroller. Diantara kelebihan Raspberry 

dibanding board microcontroller  yang lain yaitu mempunyai koneksi   untuk 

display berupa tv atau monitor Personal computer (PC) serta USB untuk  

keyboard serta mouse.  

Raspberry memiliki banyak keunggulan Dalam satu bord modul antara 

lain :  

1. HDMI,  dihubungkan ke LCD  TV yang memiliki koneksi HDMI atau 

dengan cable converter HDMI to VGA yang dapat dihubungkan ke  

monitor PC. 

2. Video analog  (RCA) dihubungkan ke televisi sebagai alternatif  jika anda 

tidak memiliki monitor PC. 

3. Audio output, 2 buah  port usb  digunakan untuk keyboard dan  mouse, 26 

pin I/O digital (GPIO). 

4. Port Camera Serial Interface (CSI),  Display Serial Interface(DSI) dan 

LAN port. 

5. SD Card slot memori yang menyimpan sistem operasi berfungsi seperti 

hardisk pada PC 
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Gambar 2.5 Module Single Board Raspberry Pi 

 

Raspberry terdapat pin GPIO sebagai input/output. Perbedaan dalam Pin 

GPIO Raspberry 1A,  Raspberry 2B,  Raspberry B+ dan Raspberry 3. 

Banyaknya pin GPIO versi 1, versi 2 (26 pin), dan versi 3 (40 pin). 

 

Gambar 2.6 Port GPIO Raspberry 

 

Raspberry menggunakan OS  raspbian atau  OS berbasis Linux dan 

windows. Serta bahasa pemrograman seperti python merupakan bahasa 

pemrograman utama selain bahasa C/C++. 
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Gambar 2.7 Progam Phyton 

 

2.8.  Sensor PIR (Passive Infra Red ) 

PIR (Passive Infrared) merupakan sebuah sensor berbasiskan  infrared. 

Akan tetapi, tidak seperti sensor infrared kebanyakan yang terdiri dari IR LED 

dan fototransistor. PIR tidak memancarkan apapun seperti IR LED. Sesuai 

dengan namanya ‘Passive’, sensor ini hanya merespon energi dari pancaran 

sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang terdeteksi olehnya. 

Benda yang bisa dideteksi oleh sensor ini biasanya adalah tubuh manusia 

(Adafruit, 2014) 

 

Gambar 2.8 Sensor PIR 

Di dalam sensor PIR ini terdapat bagian-bagian yang mempunyai 

perannya masing-masing, yaitu Fresnel Lens, IR Filter, Pyroelectric sensor, 

amplifier, dan comparator. 
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Gambar 2.9 Diagram Sensor Pir 

Spesifikasi sensor PIR:  

 Voltage : 5V – 20V  

 Power consumption : 65mA  

 TTL output : 3.3V, 0V  

 Delay time : adjustable (.3->5min)  

 Lock time : 0.2 sec  

 Trigger method : L – disable repeat trigger, H – enable repeat trigger  

 up to 20 feet (6 meters) 110° x 70° detection range  

 Temperature : -15 ~ +70 

 Dimension : 32*24 mm, distance between screw 28mm, M2, Lens 

dimension in diameter: 23mm 

Sistem Kerja Sensor PIR : 

Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan 

dari  pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu 

benda diatas nol mutlak. Seperti tubuh manusia yang memiliki suhu tubuh kira-

kira 32 derajat celcius, yang merupakan suhu panas yang khas yang terdapat 

pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian ditangkap 

oleh Pyroelectric sensor yang merupakan inti dari sensor PIR ini sehingga 

menyebabkan Pyroelectic sensor yang terdiri dari galium nitrida, caesium 

nitrat dan litium tantalate menghasilkan arus listrik. 
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Ketika seseorang berjalan melewati sensor, sensor akan menangkap 

pancaran sinar inframerah pasif yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang 

memiliki suhu yang berbeda dari lingkungan sehingga menyebabkan material 

pyroelectric bereaksi menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas 

yang dibawa oleh sinar inframerah pasif tersebut. Kemudian sebuah sirkuit 

amplifier yang ada menguatkan arus tersebut yang kemudian dibandingkan 

oleh comparator sehingga menghasilkan output. 

Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan 

dari pancaran sinar inframerah berjenis pasif  yang dimiliki setiap benda 

dengan suhu benda diatas nol mutlak. Seperti tubuh manusia yang memiliki 

suhu tubuh kira-kira 32 C, yang merupakan suhu panas yang khas yang terdapat 

pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian ditangkap 

oleh pyroelectric sensor yang merupakan bagian terpenting dari sensor PIR 

yang kemudian akan menghasilkan arus listrik, pemunculan arus listrik 

tersebut  dapat terjadi karena pancaran sinar yang dihasilkan inframerah 

membawa suatu energi atau tenaga yang sifatnya panas. 

Sensor PIR hanya mendeteksi tubuh manusia dikarenakan adanya IR Filter 

yang menyaring panjang gelombang  sinar inframerah pasif sekitar 8 hingga 

14 mikrometer yang sesuai dengan panjang gelombang yang ada dalam tubuh 

manusia yaitu 9 hingga 10 mikrometer, sedangkan hewan memiliki panjang 

gelombang dengan ukuran nanometer. Untuk jarak jangkau dari sensor PIR 

sendiri bisa disetting sesuai kebutuhan, ouput dari sensor ini berupa angka 1 

dan 0, jika menangkap pergerakan makan sensor akan merespon 1 dan begitu 

sebalik nya yaitu 0, jarak maksimalnya hanya +/- 10 meter dan minimal +/- 30 

cm.  

2.9. Raspberry Pi Camera Board 

Raspberry PI Camera merupakan modul kamera webcam yang diterbitkan 

oleh Raspberry Pi Fundation. Modul kamera ini menggunakan port CSI 

antarmuka modul kamera dengan Rapberry Pi Board. 

Selain itu dengan menggunakan Raspbian pengguna dapat mengatur kamera 

sesuai kebutuhan missal mengatur ISO, AWB, framerate, dan lain sebagainya. 
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Modul kamera ini juga memiliki sensor yang baik sehingga dapat mengambil 

gambar dengan kualitas yang cukup baik. 

Spesifikasi Raspbeery Pi Camera : 

 Cocok dengan Raspberry Pi model A atau model B. 

 Resolusi kamera 5 megapixel. 

 Menggunakan kamera fix. 

 Menggunakan sensor gambar Omnivision 5647. 

 Resolusi gambar 2592 x 1944. 

 15 pin CSI interface dengan kabel Extremely data tinggi. 

 Ukuran 29x25x9 mm. 

 

 

Gambar 2.10 Camera Raspbeery Pi 

Koneksi kamera dengan Raspberry Pi menggunakan kabel CSI ( Camera 

Serial Interface) sebagai penghubung, port yang digunakan adalah port CSI. 

Kamera yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Raspbbery Pi Camera Rev 

1.3. Penggunaan Raspicam bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dalam pengambila citra gambar. 
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Gambar 2.11 Port CSI Camera 

Konektor CSI terdiri dari dua antarmuka yang kecil. Antarmuka pertama 

adalah untuk transfer data dan sinyal clock dari kamera ke prosesor dalam satu 

arah saja. Antarmuka kedua terdiri dari SCL/ SDA. Yang merupakan control 

dua arah (Vis, 2016). 

 

2.10. Modul Esp8266 NodeMCU 

Module ESP8266  adalah sebuah chip yang sudah lengkap dimana 

didalamnya sudah termasuk processor, memori dan juga akses ke GPIO. Hal 

ini menyebabkan ESP8266 dapat secara langsung menggantikan Arduino dan 

ditambah lagi dengan kemampuannya untuk mensupport koneksi wifi secara 

langsung(Arafat, 2016).  

 

Gambar 2.12 Board ESP8226 NodeMCU 
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Tegangan kerja ESP8266 adalah sebesar 3.3V, sehingga untuk penggunaan 

mikrokontroler tambahannya dapat menggunakan board arduino yang 

memiliki fasilitas tengangan sumber 3.3V, akan tetapi akan lebih baik jika 

membuat secara terpisah level shifter untuk komunikasi dan sumber tegangan 

untuk wifi module ini.  Karena wifi module ini dilengkapi dengan 

Mikrokontroler dan GPIO sehingga banyak orang yang mengembangkan 

firmware untuk dapat mengunakan module ini tanpa perangkat mikrokontroler 

tambahan. Firmware yang digunakan agar wifi module ini dapat bekerja 

standalone. 

2.11. Buzzer 

Buzzer Listrik adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah 

sinyal listrik menjadi getaran suara. Efek Piezoelectric (Piezoelectric Effect) 

pertama kali ditemukan oleh dua orang fisikawan Perancis yang bernama 

Pierre Curie dan Jacques Curie pada tahun 1880. Penemuan tersebut kemudian 

dikembangkan oleh sebuah perusahaan Jepang menjadi Piezo Electric Buzzer 

dan mulai populer digunakan sejak 1970-an(Atmega, 2018). 

 

Gambar 2.13 Buzzer 

Cara kerja Piezoelectric Buzzer, Seperti namanya Piezoelectric Buzzer 

adalah jenis Buzzer yang menggunakan efek Piezoelectric untuk menghasilkan 

suara atau bunyinya. Tegangan listrik yang diberikan ke bahan Piezoelectric 

akan menyebabkan gerakan mekanis, gerakan tersebut kemudian diubah 

menjadi suara atau bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan 

menggunakan diafragma dan resonator. 
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2.12. LED 

LED (Light Emitting Diode) atau sering disingkat dengan LED adalah 

komponen elektronika yang dapat memancarkan  cahaya monokromatik ketika 

diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari 

bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED 

tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga 

dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang 

sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat 

elektronik lainnya 

  

Gambar 2.14 Led 

 

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan 

dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. 

Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen 

sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. 
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2.13. Bahasa Pemrogaman Phyton 

Python adalah Bahasa pemrogaman model skrip (scripting language) yang 

berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan dibagian platform sistem 

operasi. Python merupakan Bahasa pemrogaman yang freeware atau perangkat 

bebas dalam arti sebenarnya tidak ada batasan dalam penyalinanya atau 

mendistribusikannya. Lengkap dengan source code, debugger dan profiler, 

antarmuka yang terkandung di dalamnya untuk pelayanan antarmuka, fungsi 

sistem, GUI (antarmuka pengguna grafis), dan basis datanya (Dini, 2001).  

 

Gambar 2.15 Logo Python 

 

Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CWI, 

Amsterdam sebagai lanjutan dari Bahasa pemrogama ABC, Versi akhir yang 

dikeluarkan CWI adalah 1.2 Tahun 1995, Guido pindah ke CNRI sambil terus 

melanjutkan pengembangan Python, Versi akhir yang dikeluarkan adalah 1.6 

Tahun 2000, Guido dan para pengembangan inti Python pindah ke BeOpen.co, 

yang merupakan sebuah perusahaan komersial dan membentuk BeOpen 

PythonLabs. 
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2.14. Biaya Pembelian Alat 

Untuk membuat alat keamanan perumahan ini dibutuhakan perangkat yang 

harus di butuhkan, di bawah ini komponen yang wajib di beli dan harga setiap 

komponen sekaligus lokasi tempat pembelian. 

Tabel 2.1 Biaya Komponen 

       (Sumber : Bukalapak.com;Tokopedia.com, 20 Mei 2019) 

 

 

No. Nama Barang Jumlah 
Tempat 

Beli 
Tanggal 

Pembelian 
Harga 

1 Raspberry Pi 3 B+ 1 Bukalapak 02-Nov-18 Rp   500.000,00 

2 Module Webcam 8MP 1 Tokopedia 04-Feb-19 Rp   320.000,00 

3 Sensor PIR 1 Bukalapak 18-Jan-19 Rp      15.000,00 

4 kabel jumper 10 Bukalapak 18-Jan-19 Rp        5.000,00 

5 Module Esp8266 1 Bukalapak 18-Jan-19 Rp      60.000,00 

6 Buzzer 1 Bukalapak 18-Jan-19 Rp      15.000,00 

7 led 2 Bukalapak 18-Jan-19 Rp        1.000,00 

8 Tempat Raspberry Pi 1 Bukalapak 18-Jan-19 Rp      35.000,00 

Total Rp   951.000,00 


