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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kebutuhan akan penggunaan teknologi semakin meningkat pesat. Hal ini 

sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Masyarakat cenderung lebih 

tertarik dengan hal – hal yang bersifat praktis dan hemat. Dahulu perusahaan tol di 

Indonesia membangun jalan tol dengan menerapkan sistem pembayaran secara 

manual, dimana pengendara memberhentikan kendaraan di depan kasir dan 

kemudian membayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Setelah itu, 

kendaraan diijinkan melanjutkan perjalanannya oleh petugas. Saat ini sistem 

pembayaran berkembang menjadi otomatis tanpa petugas kasir yaitu e-Toll, 

dimana pengendara memberhentikan kendaraan di gerbang tol dan menempelkan 

kartu ke RFID reader untuk membayar tarif tol. Setelah itu, portal akan terbuka 

dan pengendara dapat melanjutkan perjalanannya. Berikutnya sistem e-Toll telah 

berkembang menjadi e-Toll Pass. Dalam sistem ini, pengendara menggunakan 

alat khusus berupa RFID On-Board Unit / OBU, dimana pengendara cukup 

memberhentikan kendaraannya di bawah RFID reader dan menunggu hingga 

transaksi pembayaran tarif tol berhasil. Setelah itu, portal akan terbuka dan 

pengendara dapat melanjutkan perjalanan ke tujuan selanjutnya.  

Beberapa penerapan sistem dari manual hingga otomatis telah 

direalisasikan, namun masih terdapat banyak kendala – kendala yang dihadapi 
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oleh sistem tersebut, yaitu kesalahan pada software, hardware, dan kesalahan 

pada manusia itu sendiri. Kesalahan – kesalahan tersebut menyebabkan 

terhambatnya aktivitas transportasi yang semakin padat. Perangkat sistem 

pembayaran tol otomatis dengan sensor RFID aktif yang bernama Wireless Toll 

Collection / WTC merupakan sistem pembayaran tol secara otomatis dimana 

gerbang tolnya hanya berupa checkpoint / gate dengan sensor RFID aktif. Dalam 

sistem ini, kartu WTC ditanamkan secara permanen di dalam kendaraan sehingga 

kartu tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat 

kendaraan melewati gate WTC, maka RFID active reader akan memperbaharui 

informasi kartu dalam database online. Apabila saldo pengguna menunjukkan 

angka minus, maka pengguna wajib membayar lunas kekurangan saldo ditambah 

dengan denda. Jika pengguna belum melakukan pelunasan kekurangan saldo, 

maka peringatan dikirimkan kepada pengguna melalui Short Message Service / 

SMS dan surat per minggunya (di luar sistem). 

Berbeda dengan sistem yang telah diterapkan sebelumnya, gerbang WTC 

berupa checkpoint / gate tanpa portal, sehingga pengendara tidak perlu 

memperlambat kecepatan kendaraannya. Dibandingkan dengan sistem yang telah 

diterapkan sekarang, sistem otomasi ini akan meningkatkan efisiensi waktu dan 

mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan secara signifikan. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Ada beberapa permasalahan dalam pembuatan perangkat sistem 

pembayaran tol secara otomatis ini. Permasalahan pertama adalah bagaimana 

membuat software pembayaran tol otomatis menggunakan sensor RFID. 

Permasalahan kedua adalah bagaimana menghubungkan software tersebut dengan 

perangkat Arduino UNO. Hal ini bertujuan agar RFID active reader dapat 

dikontrol oleh mikrokontroler Arduino UNO. Permasalahan ketiga adalah 

bagaimana membuat database rekening WTC sebagai media penyimpanan 

informasi pengguna secara online. Permasalahan terakhir adalah bagaimana 

menghubungkan semua software dan hardware yang ada. Saat RFID active tag 

melewati gate WTC, RFID active reader harus dapat mengecek dan 

memperbaharui informasi rekening WTC dalam database online. Penelitian ini 

diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan tersebut.   

 

1.3.  Tujuan  

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah merancang perangkat 

sistem pembayaran tol secara otomatis dengan sensor RFID aktif yang terhubung 

dengan database online. Sebagai fitur tambahan, penggunaan sensor RFID dapat 

berfungsi sebagai perangkat pelacak / tracker kendaraan di jalan tol. 
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1.4.  Batasan Masalah 

 Beberapa masalah yang dibatasi antara lain : 

1. Kartu WTC harus ditanam dalam seluruh kendaraan agar sistem berjalan 

dengan baik.  

2. Menggunakan RFID active reader PF-5210 dan RFID active tag PFH-300 dari 

Pegasus sebagai perangkat utama dalam sistem pembayaran tol secara 

otomatis. 

3. RFID active tag sejenis memiliki perbedaan sifat. Faktor ini mempengaruhi 

kemampuan RFID active reader dalam membaca tag. 

4. Menggunakan bahasa pemrograman C, Java, dan SQL sebagai software WTC. 

5. Fungsi “Top Up” saldo dalam program “Wireless Toll Collection ATM” 

membutuhkan sistem keamanan dari bank. 

6. Sistem keamanan gate WTC berupa plate number tracking dan sanksi 

peringatan denda beroperasi di luar sistem WTC. 

 

1.5.  Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Studi literatur 

-  Studi literatur perancangan perangkat keras pada sistem ini. 

- Studi literatur bahasa pemrograman C (Arduino UNO), Java (Notepad++), dan 

SQL (MySQL). 
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- Studi literatur mengenai teori komponen yang digunakan dalam penelitian 

perangkat sistem ini, yaitu sensor RFID aktif berupa reader dan tag. 

- Studi literatur mengenai teori dan karakteristik mikrokontroller yang digunakan 

dalam penelitian perangkat sistem ini yaitu Arduino UNO. 

2. Studi eksperimen 

- Studi ekperimental mengenai sensor RFID aktif sebagai komponen utama dalam 

sistem WTC. 

 

1.6.   Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

dan metodologi penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori - teori yang mendukung penelitian, seperti sensor RFID 

aktif, Arduino UNO, bahasa pemrograman Java, dan bahasa pemrograman SQL. 

Sensor RFID aktif sebagai perangkat utama dalam transaksi pembayaran tol dan 

arduino sebagai perangkat untuk memprogram sensor RFID aktif tersebut.  
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BAB III PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan skematik cara kerja perangkat sistem pembayaran tol 

otomatis. Bab ini juga menjelaskan alur proses dari keseluruhan sistem secara 

lebih spesifik. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi sistem yang dirancang melalui beberapa proses. Sistem 

tersebut diuji berdasarkan rencana analisis yang dibuat. Dari hasil pengujian 

tersebut, dilakukan evaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan sistem. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian perangkat sistem yang 

dibuat. Selain itu, bab ini berisi saran - saran untuk pengembangan sistem yang 

akan datang. 

 




