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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

3.4 LATAR BELAKANG 

Semakin banyaknya kendaraan bermotor dan terbatasnya lahan parkir. 

Sehingga,  membuat kita terkadang kebinggungan mencari tempat parkir saat akan 

memarkir kendaraan kita dan terkadang jikalau dapat tempat parkir penuh 

sehingga kita harus berputar lagi untuk mencari tempat parkir yang masih kosong.  

Maka untuk membantu memecahkan masalah tersebut penulis mencoba 

membuat suatu sistem yang dapat menyediakan informasi jumlah kendaraan yang 

terparkir dan apabila penuh maka sistem menginformasikan untuk berpindah ke 

tempat parkir lainya. Dengan adanya sistem ini diharapkan kita akan lebih mudah 

mencari tempat parkir yang masih tersedia dan tentu saja kita bisa 

memproduktifkan waktu kerja kita karna tidak kebingungan lagi mencari tempat 

parkir. Sistem ini diberi nama “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Penyedia 

Informasi Parkir Menggunakan Sensor Infrared“ ,dimana sistem ini dapat 

membantu kita dalam mengetahui jumlah kendaraan yang ada disuatu area parkir 

dengan melihat info yang disediakan melalui papan Running Led Text. 

Sebenarnya cara kerja dari sistem ini sangat sederhana dimana pada saat 

ada kendaraan melewati dan memutus sinar antara pemancar dan penerima dari 

sensor infra merah. Maka, sensor akan membaca bahwa ada kendaraan yang 

masuk bila sensor itu terpasang pada pintu masuk sedangkan akan terbaca keluar 

bila terbaca oleh sensor yang ada dipintu keluar. Untuk membantu sistem supaya 

dapat dilihat oleh pengguna layanan parkir maka sistem ini dibantu oleh sebuah  

arduino promini328 dan running led text. Dimana data yang diterima dari sensor 

akan diolah oleh arduino promini328 sehingga mengeluarkan keluaran yang dapat 

ditampilkan melalui running led text tersebut sehingga pengguna tempat parkir 

dapat melihatnya.  
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3.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasar  urain diatas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah, 

a. Bagaimana menentukan tata letak sensor infra red pada area masuk dan 

keluar parkir. 

b. Bagaimana merancang komunikasi antara arduino promini328 dengan 

sensor. 

c. Bagaimana merancang data yang didapat arduino promini328 sehingga 

bisa ditampilkan. 

3.4 TUJUAN 

a. Menentukan tata letak sensor infra red pada area masuk dan keluar parkir. 

b. Merancang komunikasi antara mini arduino pro dengan sensor. 

c. Merancang data yang didapat mini arduino pro agar dapat ditampilkan 

oleh running led text. 

3.4 BATASAN MASALAH 

Agar masalah yang diteliti sesuai dengan sumber daya: waktu, biaya, 

tenaga, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

a. Sensor menggunakan infra red (IR). 

b. Pengontrol utama system dirancang menggunakan arduino promini328. 

c. Software pengontrol arduino promini328 dirancang menggunakan bahasa 

BASIC C AVR. 

3.4 METODOLOGI PENULISAN 

Dalam pembuatan laporan ini, penulis mempelajari dan mencari data-data 

yang diperlukan sebagai sarana pendukung kelengkapan isi laporan. 

Beberapa metode yang digunakan ialah : 

a. Metode Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan sumber-sumber berupa literature yang terdapat 

pada buku teori, laporan akhir alumni maupun internet yang 

mendukung laporan ini. 
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b. Metode Observasi  

Yaitu metode pengamatan terhadap alat yang dibuat sebagai acuan 

pengambilan informasi.  

 

c. Metode Wawancara 

Yaitu metode yang dilakukan dengan mewawancarai atau konsultasi 

dengan dosen pembimbing dan semua pihak yang memahami bidang 

ini. 

3.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

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

BAB  I    : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, batasan masalah, tujuan pembahasan, 

metodologi pembahasan, sistematika penulisan dan relevansi dari penulisan tugas 

akhir ini. 

BAB  II   :  TEORI PENDUKUNG 

Membahas tentang teori dasar sensor infra red, arduino promini328, 

hardware dan teori dasar alat-alat pendukung lainnya. 

BAB  III  :PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Membahas tentang perencanaan dan pembuatan sistem secara keseluruhan. 

BAB  IV  : PENGUJIAN ALAT 

Berisi tentang uji coba alat yang telah dibuat, pengoperasian dan spesifikasi alat. 

BAB  V   : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan 

kemungkinan pengembangan alat. 

 


