
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keamanan berasal dari kata pokok “aman” yang berarti bebas, terlindung dari 

bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. 

Sedangkan keamanan memiliki arti suasana aman, ketentraman, ketenangan 

(Salim, 2002) 

Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah 

keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis, terlindunginya 

keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman 

gangguan dan bahaya. 

Ibarat kesehatan, keamanan merupakan suatu aspek yang penting dalam 

kehidupan kita. Setiap manusia tentunya membutuhkan jaminan keamanan dalam 

setiap kegiatan yang dilakukan. Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor 

menjadi salah satu sebab utama tingkat keamanan di negara Indonesia ini menurun. 

Namun berdasarkan data kepolisian, dengan adanya perkembangan teknologi 

yang semakin canggih, jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor pada 

2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 jumlahnya 

mencapai 34.755, dan pada tahun 2017 menurun sebanyak 17% hingga menjadi 

28.623 (Fierdha, 2017) 

Meskipun kasus pencurian kendaraan bermotor telah menurun, namun kasus 

tersebut terus bermunculan hingga saat ini. Contoh kasus pencurian motor yang 

pelakunya  mencuri sepeda motor dari dalam rumah yang sedang kosong. Ia hanya 
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membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) menit untuk melancarkan aksi 

pencuriannya. Oleh sebab itu, perlu adanya pengamanan yang ketat pada kendaraan 

untuk menghindari tindakan pencurian. 

 Karena itulah berbagai macam pengembangan teknologi dirancang untuk 

memberikan keamanan setiap waktu bahkan juga melindungi aset dan privasi yang 

dimiliki, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem keamanan tersebut maka 

dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Selain hal tersebut, pengaplikasian 

sistem keamanan dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat 

khususnya tindakan kejahatan pencurian. 

Penambahan alat keamanan semakin dikembangkan baik oleh pihak produsen 

motor atau brand dari dalam maupun luar negeri. Seperti misalnya beberapa motor 

sudah didesain menggunakan smart key access dan alarm untuk menghidupkan 

kendaraan, sehingga tidak lagi membutuhkan anak kunci yang biasa dapat 

digunakan untuk membobol kendaraan oleh penjahat. Penambahan lain juga 

diciptakan oleh produsen lain misalnya GPS Tracker yang fungsinya untuk melacak 

posisi kendaraan ketika dicuri, sekaligus mematikan fungsi kendaraan bermotor, 

namun pengembangan terhadap keamanan dan sistem penguncian parkir kendaraan 

berjenis roda belum dilakukan secara maksimal.  

Pada tugas akhir dilakukan rancang bangun sistem penguncian dan keamanan 

parkir pada kendaraan yang terparkir di dalam rumah maupun tempat parkir umum. 

Aplikasi yang dibuat meliputi rancang bangun perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware) untuk suatu sistem penguncian dan keamanan 

kendaraan yang dapat memberikan informasi tindakan pencurian melalui SMS 



 
 

3 
 

(Short Message Service) dan pengambilan gambar  menggunakan kamera dengan 

menggunakan microcontroller. 

Perancangan sistem ini dibuat dengan harapan dapat memberikan solusi 

keamanan kepada pengguna kendaraan bermotor jenis roda dua. Alat ini dinilai 

mudah dan praktis dalam penggunaan. Selain itu, sistem keamanan ini dapat 

digunakan oleh pengguna kendaraan roda dua dengan jenis dan merek apapun. 

Pengguna sistem ini dapat mengunci kendaraan roda dua mereka dengan kunci 

otomatis yang terdapat pada sistem parkir dan mengaksesnya kembali hanya 

dengan kartu berbasis RFID (Radio Frequency Identification) 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berikut merupakan beberapa permasalahan yang harus diperhatikan:  

1. Mekanisme penguncian roda depan dari kendaraan bermotor. 

2. Notifikasi yang ditampilkan saat terjadi tindak pencurian yaitu berupa 

pengiriman SMS (Short Message Service) dan pengaktifkan buzzer beserta 

pengambilan gambar. 

3. Tingkat keberhasilan identifikasi dan pembacaan RFID (Radio Frequency 

Identification) sebagai sistem pembukaan kunci. 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah melakukan rancang bangun sistem 

penguncian dan pendeteksi pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua berbasis 

Arduino. Sistem diatur untuk memberikan peringatan beserta informasi kepada 
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pengguna apabila mendeteksi adanya tindakan pencurian dengan membunyikan 

alarm, mengirim notifikasi dan mengambil gambar saat tindakan pencurian terjadi. 

1.4. Batasan Penelitian 

Pada rancangan ini, sistem parkir yang dirancang lebih ditujukan kepada 

kendaraan bermotor jenis roda dua. Ada pun penelitian ini dikhususkan pada sistem 

penguncian roda depan dari kendaraan berjenis roda dua menggunakan solenoid 

berjenis linear sebagai sistem pengunci. Sensor yang digunakan adalah piezzo 

sebagai penerima sinyal getar dengan koneksi menggunakan SPI (Serial Pheriperal 

Interface) pada kamera Arduino berjenis VC0706,  SD Card, dan RFID (Radio 

Frequency Identification) RFMC522. Sistem pengiriman pesan menggunakan 

GSM (Global System Mobile) Module berjenis SIM900 dengan fitur pengiriman 

SMS (Short Massage Service) dengan microcontroller Arduino Uno. 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

  Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain:  

1. Studi Literatur   

i. Studi literatur mengenai perancangan perangkat keras pada sistem ini.  

ii. Studi literatur mengenai metode penguncian dan keamanan kendaraan.  

iii. Studi literatur mengenai teori komponen-komponen elektronika yang 

digunakan dalam penelitian perangkat sistem ini, seperti sensor getar, 

GSM Module, solenoid, RFID, kamera Arduino. 

iv. Studi literatur mengenai teori dan karakteristik mikrokontroler yang 

digunakan dalam penelitian perangkat ini, yaitu Arduino UNO.  
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2. Studi Eksperimen  

i. Studi eksperimental mengenai sensor getar sebagai pendeteksi pencurian 

kendaraan perangkat sistem ini.  

ii. Studi eksperimental mengenai sistem verifikasi RFID sebagai pembuka 

kunci.  

iii. Studi eksperimental mengenai IComSat v1.1 SIM900 GSM/GPRS Shield 

sebagai protokol untuk melakukan pengiriman informasi dalam bentuk 

SMS. 

iv. Studi eksperimental penguncian sistem roda depan kendaraan.  

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari: 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan metode yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian tugas akhir.  

 BAB II. LANDASAN TEORI  

Pada bab ini disampaikan bahasan mengenai landasan teori yang 

mendukung penelitian. Setiap teori digunakan sebagai teori pendukung penelitian 

perangkat yang sedang dirakit. Selain itu, bab ini juga berisi teori mengenai 

komponen-komponen elektronika yang digunakan dalam penelitian seperti sensor 

getar untuk mendeteksi tindakan pencurian, sensor kamera untuk menangkap 

gambar saat terjadi tindakan pencurian, penyimpanan gambar dalam media SD 
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card, sensor RFID untuk mengautentifikasi dan GSM Shield sebagai pengirim 

informasi dalam bentuk SMS dan sistem penguncian menggunakan solenoid lock 

system. 

 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM  

Hasil perancangan sistem aplikasi berdasarkan pada teori dan analisis 

pemecahan masalah dijelaskan secara rinci pada bab ini. Bab ini menjelaskan lebih 

spesifik mengenai alur proses dari keseluruhan sistem. Alur  proses yang dijelaskan 

terdiri dari perancangan hardware dan cara kerja sistem secara keseluruhan. 

Penjelasan dapat berupa kalimat, diagram, tabel maupun gambar.  

 

BAB IV. PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM  

Pada bab ini dijelaskan mengenai spesifikasi sistem yang dirancang dalam 

perangkat sistem ini. Pada bagian ini juga dijelaskan penggunaan sistem yang 

dibuat. Kemudian sistem tersebut akan diuji berdasarkan rencana analisis yang 

dibuat. Setelah itu, dari hasil pengujian tersebut akan dilakukan evaluasi berupa uji 

eksperimental berdasarkan tingkat keberhasilan sistem.  

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian perangkat sistem yang dibuat. 

Terdapat juga saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem atau produk 

ini.  




