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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi sekarang merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, 

dalam era seperti ini kecanggihan teknologi adalah dukungan dalam kehidupan 

masyarakat yang dapat memudahkan untuk melakukan mobilitas dan 

mempercepat waktu dalam suatu pemecahan masalah, salah satunya teknologi 

yang sangat banyak digunakan di era sekarang ini yaitu handphone yang digunkan 

untuk melakukan komunikasi serta memperoleh informasi dari dunia digital 

dimana dapat memberikan wawasan pada pengguna serta mempermudah segala 

urusan mobilitas dengan sangat mudah karna tidak memerlukan pertemuan secara 

langsung dan dapat di wakilkan melalui virtual video. 

 Kemajuan dalam bidang teknologi yang ada dalam setiap kehidupan 

manusia sekarang sangat berada tepat dalam manusia dan selalu dipakai bahkan di 

bawa kemanapun dengan segenggam teknologi di tangan dan dengan kemudahan 

yang di berikan berupa handphone manusia tentu sangat di mudahkan karna hanya 

memegang device yang berukuran tak lebih dari 7inch saja manusia bisa 

mengakases seluruh dunia untuk mendapat informasi dan dapat saling melakukan 

hubungan dengan manusia lain. 

 Teknologi mempunyai dampak positif dan negative salah satunya 

merupakan kurangnya empati kepada manusia lain yang mengakibatkan sulit 

berdiskusinya antar manusia dan kurangnya perasaan untuk saling menyapa 

dengan yang lain karna terbiasa berhadapan dengan mesin. Namun teknologi juga 

mempunyai dampak positif salah satunya merupakan pengaksesan informasi 

menggunakan googel dimana informasi yang sangat luas dapat diakses gratis dan 

bebas tanpa di tutup – tutupi yang mengakibatkan manusia memiliki kecerdasan 

untuk literasi dan juga ada teknologi gps yang digunakan untuk melakukan 

maping maupun melakukan pencarian lokasi yang sekarang banyak digunakan 

oleh aplikasi untuk memberikan titik koordinat yang mempermudah dalam 

menemukan lokasi , sekarang banyak digunakan untuk kepentingan jual beli fitur 

ini sangat disukai masyarakat karna mempermudah memberikan alamat dengan 

sekali tekan secara device to device. 



 

15 
 

 Pengembangan dari sitem GPS juga sekarang di pakai dalam pembuatan 

sistem keamanan yang banyak dilakukan untuk melakukan penyelidikan 

kepolisian untuk melakukan aktivitas pencarian data yang tidak diketahui oleh 

manusia yang akan diselidiki ,  

 Dalam kehidupan GPS sangat penting digunakan selain mempermudah juga 

GPS memberikan sistem keamanan yang dapat digunakan antar manusia untuk 

mencari bantuan menggunakan sistem GPS yang dapat digunakan yaitu pada fitur 

share lokasi yang di kembangkan untuk memberikan otomatiosasi sistem bahaya. 

 Pembuatan teknologi dalam bidang keamanan sangat banyak di gunakan 

dan di kembangkan akan tetapi modus kejahatan yang berubah – ubah 

memerlukan banyak inovasi dan kecanggihan teknologi yang harus di perbaharui 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas teknologi yang akan digunakan. 

 Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai masyarakat 

yang banyak yang mana mempunyai ekonomi yang beragam dan mempunyai 

kesenjangan yang sangat berbeda antar individu dari kesenjangan ini banyak 

kecemburuan kesenjangan yang kemudian mengakibatkan kejahatan yang muncul 

ketika batas kemampuan masyarakat yang sudah tidak dapat melakukan proses 

untuk mencari nafkah untuk keluarganya maka dari itu banyak juga masyarakat 

yang melakukan kejahatan social yang bertujuan untuk mmenuhi kebutuhan 

ekonomi. 

 Dalam kasus ini era teknologi banyak masyarakat yang cenderung 

bergantung pada teknologi dan lupa akan kesehatan dan keselamatan dirinya 

munculah fenomena – fenomena baru seperti pemyakit mata dan ketergantungan 

terhadap gatget dan melupakan keselamatan karna pemakaian yang tidak wajar, 

ini merupakan keteledoran dan kesempatan terjadinya tidak kejahatan seperti 

pembegalan, penculikan anak, kecelakaan yang mana semua kasus itu dapat 

merugikan pribadi masyarakat karna kurang perdulinya ke dunia nyata karna 

terpengaruh ke dunia maya. 

 Dikutip dari (Badan Pusat Statistik, no date) menyatan angka kejahatan 

tahun 2016-2017 data mengalami penurunan 1,22% memperlihatkan pola 

fluktuatif namun 2016-2017 mengalami penurunan menjadi 1,08% namun pada 

saat tahun 2017-2018 mengalami kenaikan kembali sebanyak 1,11% dimana 

kejahatan meningkat dari titik terendah karna kesenjangan yang semakin terlihat 
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dan kebutuhan yang semakin meningkat dimana kejahatan baru muncul yaitu 

kasus kejahatan begal dan penculikan anak mendominasi dalam presentase yang 

cenderung tinggi dan banyak kasus yang terungkap. 

 Dalam pengerucutan data yang di ambil dari daerah yang akan dijadikan 

acuan khususnya di kota Kudus Jawa Tengah penelitian dilakukan dengan 

melakukan identifikasi maslah kasuh kehilangan anak yang berlangsung beberapa 

tahun lalu tepatnya 2017 fenomena penculikan muncul dan mengakibatkan 

banyak masyarakat resah dan kuatir terhadap keselamatan anaknya karna ada 

suatu laporan mengenai isu penculikan namun setelah ditelusuri lebih lanjut 

kepada polres Kudus berita tersebut merupakan isu yang tidak terbukti namun 

masyarakat di wilayah kota kudus masih khawatir mengenai berita tersebut karna 

focus masalah ada pada anak anak mereka yang masih masih anak anak dan susah 

dicari maupun di lacak karna usia mereka. 

 Dari kasus penculikan anak pihak KPAI kudus memberikan wawasan apa 

saja yang memicu kejahatan penculikan, penculikan terjadi karna anak di 

pakaikan benda yang berhaga seperti anting, kalun, cincin yang mencolok, yang 

marak terjadi anak di gunakan sebagai suplay organ yaitu penjualan organ dalam 

sebagai donor selanjutnya anak di jadikan untuk eksekusi kejahatan seksual yang 

banyak terjadi di lingkungan tertutup mengenai wawasan yang di berikan pihak 

KPAI Kudus mengenai beberapa hal yang memicu proses penculikan, penelitian 

ini di diskusikan dan di terangkan untuk pengambilan keputusan masalah yaitu 

pada bagaimana cara mengatasi perihal penculikan yang sangat menghawatirkan 

pihak orang tua. 

 Dari semua fenomena dan semua masalah yang diungkapkan oleh pihak 

yang mengawasi mengenai anak – anak yang dapat memicu timbulnya kasus 

penculikan maka di buatlah suatu alat yang terbuat dari microkontroler yang akan 

terintegrasi dengan smartphone orangtua anak yang dapat melakukan pengiriman 

dan pesan bahaya yang otomatis akan masuk apabila tombol akan di picu. 

Pernyataan pihak KPAI kudus mengenai bagaimana cara mengatasi dan cara 

memberikan rasa aman pada orang tua merupakan fokus dari alat yang akan 

diciptakan.
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: 

1.  Merancang sistem yang mampu mengirimkan alarm bahaya secara langsung 

melalui SMS. 

2. Merancang alat yang mampu mengirimkan lokasi melalui pesan SMS dan 

dapat diakses koordinat menggunakan google maps secara cepat dan tepat. 

3. Mengatur pesan SMS agar dapat di olah dan di terima oleh sistem  google 

maps. 

4. Membuat alat yang mampu melakukan konfigurasi otomatis mengenai 

koordinat lokasi yang akan dikirim agar dapat dibuka dan di akses secara 

tepat. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari masalah yang meluas maka perancangan ini memerlukan 

Batasan masalah yaitu: 

1.  Alat dapat digunakan untuk anak berusia 7 tahun keatas. 

2. Alat berbentuk gantungan kunci yang dpat dekat dengan pengguna. 

3. Alat mempunyai fungsi pengiriman lokasi sebagi alert pada orang tua. 

4. Hasil observasi dan pendapat KPAI Kudus mengenai bagaimana mengatasi 

kasus penculikan dengan pemberitahuan dini pada orang tua. 

5. Alat yang dirancang berupa prototype. 

 

1.4 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang prototype dari alat yang terdiri 

dari Arduino pro mini SIM 800L, GPS Modul yang terintegrasi dengan google 

maps dan san SMS yang dapat diakses menggunakan aplikasi google maps. Yang 

akan digunkan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari kejahatan dan 

insiden yang memerlukan bantuan orang lain.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari Smart Keychain alarm alert  adalah:  
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1. Mampu memberikan lokasi dan informasi bahaya kepada pengguna (orang tua 

atau keluarga). 

2. Terciptanya alat sederhana yang bisa mencegah terjadinya penculikan. 

3. Mempermudah untuk memberi lokasi bahaya di bandingkan dengan 

smartphone. 

4. Adanya fungsi panic button sehingga memudahkan pengguna dalam 

mengantisipasi tindakan criminal dengan memberikan notifikasi melalui SMS 

tanpa harus membeli alat atau teknologi antisipasi tindakan kriminal yang 

mahal. 

5. Mempermudah mencari bantuan. 

6. Mempercepat proses efakuasi korban yang mengalami insiden.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam perancangan alat yang akan dibuat menggunakan metode 

prototyping yang akan menyerupai hasil final dari gambaran dan dapet melakukan 

fungsi sesuai alur dan perintah yang sudah di rencanakan sebelumnya. 

Kelebihan dari metode prototype: 

 1. user lebih interaktif dan berperan langsung dalam pengaplikasian. 

 2. memberikan gagasan meluas untuk pengembangan ide selanjutnya. 

 3.mempermudah dalam menjelaskan produk yang akan di kembangkan. 


