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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat modern yang menyukai gaya hidup 

serba cepat mendorong masyarakat harus mempunyai kendaraan pribadi. Namun tidak semua 

orang mempunyai tempat penyimpanan kendaraan di tempat tinggalnya, sehingga terkadang 

diletakkan pada sembarang tempat yang mengundang tindak pencurian. 

Banyak sekali modus pencurian kendaraan seperti motor atau mobil sekarang ini. 

Dikarenakan banyaknya pengangguran dan gaya hidup yang semakin modern mendorong 

adanya perilaku negatif yang merugikan pencurian. Semakin canggihnya alat pengamanan 

kendaraan menjadi salah satu alternatif penjagaan kendaraan namun masih banyak yang 

menggunakan sistem penjagaan konfensional. 

Sistem pengamanan kendaraan dapat dilakukan secara modern dengan pemasangan alat 

pengaman otomatis yang memudahkan pemilik mengetahui letak posisi kendaraannya. 

Dengan adanya alat pengaman diharapkan dapat meminimalisir tindak pencurian sehingga 

pemilik kendaraan tidak merasa was-was saat memarkir kendaraan ditempat umum atau pada 

garasi terbuka. Alat yang praktis dan ekonomis yang dapat digunakan oleh masyarakat luas 

dengan penggunaan yang sangat bermanfaat. 

Meskipun sudah banyak masyarakat yang sudah menggunakan alarm lock untuk sistem 

penguncian otomatis namun masih banyak saja modus pencurian yang dapat membobol 

sistem pengamanan tersebut. Seperti contoh : pencurian ban mobil saat terparkir sembarang 

tempat dikarenakan area parkir yang tidak tersedia, walaupun banyak tukang parkir yang 

menjanjikan keamanan namun tidak semua tempat memiliki tukang parkir yang 

bertanggungjawab termasuk diarea tempat makan pinggir jalan.  

Dengan dirancangnya alat pengaman ini, segala tindak pindana pencurian dapat 

dikurangi dengan pengaman mandiri walaupun alat ini tidak sempurna secara keseluruhan. 

Dan diharapkan dengan adanya alat pengaman mobil berbasis sms ini dapat membantu 

masyarakat yang mempunyai mobil namun tidak mempunyai garasi/area parkir yang kurang 

aman dapat menggunakan alat ini sebagai sistem pengamanan mobil otomatis. 



2 
 

Alat pengaman kendaraan ini mempunyai tingkat pengamanan ganda, dimana alat ini 

dapat membedakan antara pemilik kendaraan dan pencuri dengan menggunakan remote yang 

membedakannya dengan produk yang sudah ada dipasaran. Selain itu, alat ini dapat 

dipasang/dilepas secara mudah tanpa harus membongkar bagian mesin mobil sehingga 

pemilik kendaran bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka diperlukan metode yang dapat 

menyampaikan hasil yang cepat dan dapat diakses dimana dan kapan saja. Sesuai dengan 

judul tersebut, maka perumusan masalah ini  yakni : 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat pengaman mobil berbasis sms? 

2. Bagaimana cara mematikan mesin mobil jarak jauh saat terjadi pencurian? 

3. Bagaimana sistem RPM pada GPS dan sensor ketinggian bekerja saat terjadi 

pencurian? 

4. Bagaiamana pengujian alat saat dipasang pada mobil dengan melacak keberadaan 

mobil dari jarak jauh ? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini permasalahan dibatasi oleh beberapa aspek sebagai 

berikut : 

1. Alat pengaman dipasang dan disambungkan pada bagian kontak mesin. 

2. Melacak keberadaan mobil berbasis sms dengan pelacakan menggunakan GPS. 

3. Pada kecepatan antara 15-20  Km/jam sensor mematikan sistem mesin. 

4.    Sensor ketinggian bekerja pada ketinggian 25 Cm. 

5.  Menggunakan Mikrokontroler ATMEGA 162 dan RPM pada GPS. 

6. Penggunaan Remote  sebagai pengaktif/nonaktif sistem pengaman.  

8.    Jarak kendaraan tidak terhingga, selama masih dalam wilayah Indonesia. 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang baik sebagai berikut:  

1.  Sebagai salah satu cara pengamanan kendaraan seperti mobil. 
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2. Mengontrol letak keberadaan mobil dari jarak jauh melalui sms. 

3.  Untuk menanggulangi mobil saat terjadi pencurian, seperti modus pencurian ban 

mobil. 

4. Mengurangi tindakan pencurian mobil saat pemilik tidak mempunyai garasi pada 

rumah. 

5.      Penggunaan RPM pada GPS sebagai antisipasi saat GPS tidak terdeteksi. 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat aplikatif dengan 

urutan sebagai berikut : 

a. Study Literatur, untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang diperlukan 

sesuai dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang menyangkut prisip 

kerja dan landasan teoritis, dimana data-data tersebut diperoleh dari buku-buku 

referensi yang bersangkutan. 

b. Perancangan Alat, dengan merangkai seluruh komponen yang dibutuhkan dalam 

pembuatan alat pengaman dan dilakukan pengujian alat secara real time dengan 

memasangkan alat pada bagian perapian mobil untuk mengetahui apakah kerja 

alat telah sesuai dengan perencanaan. 

c. Pengujian Alat, dari hasil perencanaan alat ini sistem aplikasi tersebut kemudian 

dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya disusunlah buku naskah 

Tugas Akhir ini mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang tugas 

akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan pembuatan alat 

tersebut dan menjelaskan komponen-komponen yang dipakai. 



4 
 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan blok diagram 

perancangannya. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran atas kerja 

aplikasi yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 

 

 


