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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Sepeda motor merupakan sarana transportasi yang diminati dan praktis 

dalam hal pemanfaatan waktu dengan biaya transport yang lebih efisien, serta 

harganya (relatif) terjangkau oleh masyarakat. Dengan semakin meningkatnya 

mobilitas masyarakat maka sepeda motor sudah menjadi kebutuhan sekunder 

bahkan ada sebagaian masyarakat yang sudah menjadikan sepeda motor sebagai 

kebutuhan primer. 

Mengikuti angka statistik penjualan dari berbagai merk sepeda motor, 

maka setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan penjualan sepeda motor 

ini diikuti pula oleh meningkatnya angka statistik pencurian sepeda motor 

(curanmor) diberbagai wilayah kerja kepolisian baik di kota besar maupun kecil. 

Berbagai cara dan upaya telah banyak dilakukan oleh pemilik sepeda 

motor untuk mengamankannya, hasilnya sampai saat ini para pemilik sepeda 

motor masih merasa kawatir memarkir sepeda motornya tanpa pengawasan dalam 

waktu yang lama. Bahkan tidak jarang sepeda motor yang diparkir untuk 

keperluan yang relatif singkat, namun dengan mudah dan cepat para pencuri bisa 

menguasai dan memiliki walau itu bukan miliknya. 

Dengan beberapa variasi pengaman yang telah ada di antaranya, 

Pengaman Sepeda Motor dengan Memanfaatkan Gelombang Elektromaknetik 

dalam pengaplikasiannya akan menghasilkan suatu alarm yang dapat 

menghasilkan bunyi pada pesawat penerima, sedangkan pesawat pemancar hanya 

menghasilkan sinyal dan tidak menghasilkan bunyi. Sinyal yang ditangkap oleh 

pesawat penerima akan memulai kerja rangkaian ini sehingga menghasilkan 

bunyi. 

Sedangkan Pengaman Berbasis Mikrokontroler ATMega 8535 melalui 

Short Message Service ( SMS ) dalam pengaplikasinnya Mikrokontroler ATMega 

8535 sebagai pusat pengendalian dari seluruh alat, selain itu sistem dirancang 

dengan sensor magnet jenis UGN 3503 berguna untuk mendeteksi perubahan 

posisi magnet yang dipasang pada sepeda motor dan hasilnya akan dikirimkan ke 
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Mikrokontroler sebagai input dan akan di teruskan pada modul GSM untuk 

dikirim dalam bentuk pesan singkat ke Handphone. 

Faktor dilapangan penyebab tingginya tingkat pencurian sepeda motor ini 

adalah kurangnya pengamanan, pengawasan dan efektifnya penggunaan sistem 

security atau keamanan pada kendaraan bermotor sekarang ini. Dari hasil 

peninjauan pada bengkel – bengkel, kebanyakan masyarakat memakai pengaman 

menggunakan sistem alarm sepeda motor, dari hasil survei responden penggunaan 

sistem alarm sepeda motor diketahui bahwa sistem alarm yang ada pada 

kendaraan sepeda motor (sekarang ini) hanya memiliki fasilitas kunci keamanan 

biasa. Berikut hasil survei responden pengguna sistem alarm sepeda motor : 

Sistem alarm sepeda motor dengan menggunakan saklar kombinasi. Saklar 

kombinasi menyebabkan mesin kendaraan tidak dapat dihidupkan bila kombinasi 

saklar yang dilakukan tidak benar (dapat merusak sistem ignition sepeda motor). 

Saklar – saklar ini biasanya letaknya tersembunyi, namun biasanya pencuri dapat 

mengetahuinya, dengan menelusuri perkabelan dari sistem ignition sepeda motor. 

Dari maka itu tugas akhir  ini akan dirancang sistem pengamanan sepeda 

motor berbasis  mikrokontroler menggunakan RFID. Dengan harapan dapat 

membantu meminimalkan / mengefesienkan mengatasi masalah pencurian 

kendaraan sepeda motor di kalangan masyarkat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar uraian di atas masalah yang muncul dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem pengaman sepeda motor dengan cara 

mengunci Gear (luar) sepeda motor ? 

2. Bagaimana cara mengaplikasikan pengaman sepeda motor menggunakan 

RFID? 

3. Bagaimana menguji system keseluruhan untuk diketahui kerjanya? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Ruang lingkup pembahasan dari tugas akhir ini diarahkan pada sistem 

kerja menggunakan RFID untuk pengopraseannya. 

2. Mikrokontrol yang digunakan dalam tugas akhir ini menggunakan IC 

ATmega 16 

3. Penguncian gear hanya pada bagian gear rantai (luar). 

4. Buka atau tutup penguncian gear tergantung pada RFID dan optocopler 

yang telah di program. 

5. Pengujian alat menggunakan sepeda motor bebek. 

6. Tata letak RFID berada didalam body dibawah leher sepeda motor. 

 

1.4 Maksud Dan Tujuan 

Adapun tujuan penulis dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah merancang 

dan membuat pengaman sepeda motor yang efisien, agar pencuri kesulitan 

membawa atau mengerakkan sepeda motor lebih jauh dari tempat lokasi sepeda 

motor berada. 

 

1.5 Metodologi 

Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Studi literatur, yaitu menggunakan referensi dari pustaka, buku tentang 

elektronika dan browsing internet. 

2. Perancangan sistem, yaitu merancang dari penepatan posisi alat pada body 

sepeda motor yang baik dan efisien. 

3. Pembuatan sistem, yaitu sistem yang pengoprasiannya mudah dipakai 

secara terus-menerus. 

4. Pengujian sistem, pengujian dilakukan di sepeda motor bebek yang telah 

diberi alat pengaman apakah sesuai dengan harapan atau masih terdapat 

kekurangan. 
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5. Analisa data, untuk melihat apa keuntungan dan kerugian dari sistem kerja  

yang telah dibuat tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, 

maksud dan tujuan, metodologi pembahasan,  sistematika penulisan. 

 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang teori dasar dari sistem pengaman sepeda motor 

menggunakan RFID ( Radio Frequency Identification). 

 BAB III : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Membahas tentang perencanaan dan pembuatan sistem (perangkat keras) 

secara keseluruhan. 

 BAB IV : PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang uji coba hasil yang telah dibuat, pengoperasian dan 

spesifikasi dari sistem pengaman sepeda motor menggunakan RFID 

(Radio Frequency Identification). 

 BAB V : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari hasil analisis dan pemberian saran yang  

memungkinkan untuk pengembangan system lebih lanjut. 


