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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Tempat parkir dan sistem pengaturan perparkiran adalah komponen penting 

dan tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan sebuah fasilitas umum. Keberadaan 

sistem perparkiran yang baik akan mendukung fasilitas umum yang digunakan 

oleh banyak pihak. Sistem parkir yang baik mencerminkan kebaikan sistem yang 

lebih luas dalam fasilitas umum tersebut. Keamanan, kemudahan dan kenyamanan 

adalah faktor yang diharapkan oleh pengguna fasilitas umum. Oleh karena itu jika 

sistem perparkiran tidak memberikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan 

bagi pengguna fasilitas umum, maka aktifitas dalam fasilitas umum tersebut akan 

terganggu. Pemilihan metode pelayanan yang baik pada sistem perparkiran akan 

menentukan keamanan, kemudahan dan kenyamanan fasilitas umum tersebut. 

Banyak fasilitas umum yang masih menggunakan metode perparkiran 

konvensional. Sistem pencatatan dan pengecekan yang diterapkan adalah metode 

tiketing manual, yaitu dengan penulisan nomor polisi kendaraan pada lembaran 

kertas atau tiket. Regulasi yang dilakukan adalah dengan cara mengganti warna 

karcis setiap hari agar manipulasi atau penipuan karcis dapat dikurangi. Regulasi 

tersebut mengharuskan petugas jaga memberi cap, menulis plat nomor dan 

menganti warna tiket setiap hari. Perulangan pencatatan pada karcis tersebut 

sangat tidak efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar dari kendaraan yang keluar masuk adalah kendaraan yang sama 

yang beraktifitas setiap hari di lingkungan kampus yaitu karyawan dan 

mahasiswa. 

Metode pencatatan dan pemeriksaan konvensional menggunakan tiket di 

pintu masuk dan keluar gerbang tersebut memiliki banyak kelemahan. Pada 

sistem karcis yang ditulis manual sering terjadi kesalahan dalam penulisan 

(human error). Kesalahan penulisan tersebut mengakibatkan penulisan ulang oleh 

operator sehingga waktu pelayanan akan lama. Dengan sistem semacam ini maka 

pada jam sibuk akan terjadi penumpukan antrian yang panjang. Dengan sistem 

parkir konvensional tersebut juga umumnya hanya berfungsi untuk mempermudah 
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keluar masuk kendaraan ke tempat parkir dan mendukung keamanan beberapa 

keterbatasan penjaga parkir. Sedangkan dalam perparkiran saat ini, sistem 

keamanan yang baik dan sistem informasi ketersediaan tempat parkir agar 

pengguna tidak mengalami antrian yang lama dan panjang serta kemudahan 

penempatan ruang parkir yang kosong sangat dibutuhkan untuk menunjang 

kepuasan dan kenyamanan pengguna parkir. 

Untuk itu dalam tugas akhir ini, akan dirancang sistem perparkiran sepeda 

motor dengan memanfaatkan teknologi RFID dan Magnetic Stripe pada Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM) guna dijadikan alat pengganti penjaga parkir yang bisa 

bekerja secara otomatis. Dalam perancangan sistem perparkiran ini, bisa 

didapatkan kelebihan, antara lain kenyamanan bagi pengguna, yaitu pengguna 

dapat  menghemat waktu dalam memarkir sepeda motor karena adanya informasi 

jumlah tempat parkir yang kosong, pengguna mendapatkan keamanan dari 

kecurangan-kecurangan, dan pengguna dapat mengetahui letak parkir sepeda 

motor saat memasuki tempat parkir melalui monitor LCD serta jika pengguna 

lupa peletakan sepeda motor sebelumnya maka aka nada tempat untuk mengecek 

posisi sepeda motor dan akan ditampilkan pada sebuah monitor LCD. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada  pada latar belakang, maka 

permasalahan yang ditangani dari pembuatan tugas akhir ini adalah 

a. Bagaimana merancang sistem informasi parkir sepeda motor? 

b. Bagaimana merancang sistem keamanan parkir sepeda motor dengan 

memanfaatkan Teknologi RFID dan Magnetic Stripe pada Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM)? 

c. Bagaimana cara merancang sistem database parkir sepeda motor 

mahasiswa?  
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini berfungsi untuk membatasi tugas akhir agar tidak terlalu 

luas dan memperjelas obyek tugas akhir yang akan dirancang. Batasan masalah 

yang digunakan sebagai berikut : 

a. Tugas akhir dilakukan hanya dalam tahap perancangan sistem yang 

terintegrasi berupa prototype. 

b. RFID Reader yang digunakan adalah RFID RDM6300 dengan jarak baca 

maks 5 cm, dan untuk penggunaan secara real, maka RFID Reader bisa 

diganti menggunakan RFID Reader yang bisa membaca jarak jauh. 

c. Pengguna kendaraan yang mendapatkan kartu tag adalah mahasiswa yang 

aktifitas tetapnya berada di Universitas Muhammadiyah Malang. 

d. Kendaraan tamu atau yang frekuensi keluar masuk gerbang rendah akan 

diberi perlakuan khusus yaitu dengan RFID Tag dan kartu Magnetic Stripe 

sementara saat masuk dan dikembalikan saat keluar. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah 

a. Merancang sistem informasi parkir sepeda motor mahasiswa. 

b. Merancang sistem keamanan parkir sepeda motor dengan memanfaatkan 

Teknologi RFID dan Magnetic Stripe pada Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM). 

c. Merancang sistem database parkir sepeda motor mahasiswa. 

 

1.5. Metodologi 

Metode pelaksanaan yang di gunakan dalam menyusun tugas akhir dengan 

judul “Perancangan Sistem Informasi dan Keamanan Parkir Sepeda Motor 

Mahasiswa Menggunakan Teknologi RFID  dan magnetic stripe pada Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM)” sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Dilakukan dengan mempelajari : 

1. Cara kerja minimum sistem RFID dan magnetic stripe. 
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2. Cara kerja minimum sistem pemrograman Delphi sebagai interface 

dari PC untuk mengakses database ke Mikrokontroler AVR 

ATmega16. 

b. Perencanaan Sistem dan Pembuatan Alat  

Pengelolaan parkir yang dibahas disini adalah pengelolaan berkaitan 

dengan proses yang terjadi ketika Sepeda Motor akan masuk ke tempat 

parkir sampai dengan Sepeda Motor keluar tempat parkir. 

1. Proses pintu masuk dan keluar lokasi parkir 

Dengan menggunakan RFID dan magnetic stripe pada Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM), maka diharapkan proses pengenalan adanya Sepeda 

Motor yang masuk beserta dengan identitas Sepeda Motor dan identitas 

pengguna yang masuk. 

Kartu RFID (RFID Tag) dalam kasus ini diasumsikan sebagai 

pengganti Nomor Polisi yang ditempelkan pada sepeda motor, sedangkan 

magnetic stripe yang sudah ada pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

sebagai identitas pengguna sepeda motor bisa diasumsikan sebagai 

pengganti STNK. Saat sepeda motor masuk ke lokasi parkir, maka 

identitas sepeda motor (pada RFID Tag) akan terdeteksi oleh RFID Reader 

dan pengguna harus menggesekkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada 

Magnetic Card Reader agar identitas pengguna (terdapat dalam magnetic 

stripe) bisa terdeteksi. Setelah identitas sepeda motor dan pengguna 

terbaca, maka data tersebut akan digabungkan dan masuk databse. Saat 

sepeda motor akan keluar, sekali lagi identitas sepeda motor dan identitas 

pengguna (harus menggesekkan KTM pada Magnetic Card Reader lagi) 

akan dibaca.  

2. Mekanisme untuk menjaga parkir sepeda motor 

Kemanan Sepeda Motor dijaga dengan membaca identitas Sepeda 

Motor (RFID Tag) dan identitas pengguna (magnetic stripe pada KTM) 

pada saat melewati pintu keluar, dan sistem akan membaca database di PC, 

data ini akan dicocokkan dengan data saat sepeda motor masuk, jika data 

sesuai maka sepeda motor bisa keluar, dan jika tidak sesuai maka buzzer 

akan berbunyi. 
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3. Mekanisme untuk mendeteksi ruang parkir yang kosong 

Untuk mengetahui adanya ruang parkir, letak parkir, dan jumlah ruang 

parkir yang kosong, maka harus ada alat yang mengenali ada tidaknya 

Sepeda Motor yang parkir pada ruang parkir tertentu. Piranti pengenal ini 

dapat menggunakan sensor infrared yang dapat mengenali ada tidaknya 

Sepeda Motor yang parkir pada tempat parkir tersebut. 

c. Penulisan laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah 

dalam hal ini penulisan Tugas Akhir yang bakunya telah diatur oleh pihak 

jurusan. 

d. Konsultasi 

Yaitu melakukan konsultasi secara bertahap kepada dosen pembimbing. 
 

1.6. Sistematika Penulisan 

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

BAB  I    : PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap permasalahan 

yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan 

masalah, metodologi pembahasan, sistematika pembahasan. 

BAB  II   :  LANDASAN TEORI 

Bab II terdiri dari pembahasan teori penunjang dari tugas akhir yang akan 

dibuat dan komponen-komponen yang digunakan. 

BAB  III   : PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab III akan membahas tentang perencanaan dan pembuatan alat 

meliputi antara lain perancangan prototype, elektronika, dan pemrograman 

Mikrokontroler AVR ATmega16 sebagai interface elektronika dengan PC. 

BAB  IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada Bab IV berisi tentang pengujian yang dilakukan terhadap sistem atau alat 

yang telah di buat. 

BAB  V   : PENUTUP 

Pada Bab V berisi hasil ringkasan keseluruhan analisa dan saran-saran dari 

hasil tugas akhir. 
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