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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di malang. 

Mayoritas mobilitas dari mahasiswa untuk mencapai Universitas 

Muhammadiyah Malang menggunakan kendaraan pribadi, oleh sebab itu 

universitas harus menyediakan lahan parkir untuk menampung kendaraan 

para mahasiswa.    

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi semua orang, bukan hanya 

motor tapi mobil juga. Dimana-mana ketika orang akan berkunjung ke 

suatu tempat, mereka akan mencari area parkir untuk kendaraan mereka. 

Begitu pula di Universitas Muhammadiyah Malang, adapun daya 

tampung lahan parkir yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang 

adalah 4450 kendaraan sepeda motor dan jumlah total perhari untuk 

mahasiswa yang parkir adalah 12400 kendaraan sepeda motor. Dengan 

melihat keadaan tersebut maka diperlukan sistem untuk mengatur parkir 

kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga terjaga keamanannya. 

Sistem pengelolaan parkir yang tersedia saat ini umumnya  hanya 

berfungsi untuk mempermudah dalam penghitungan biaya produksi dan 

mendukung aspek keamanan dengan beberapa keterbatasan penjaga 

parkir. Sedangkan kepuasan dan kenyamanan pengguna parkir seperti 

dalam hal pelayanan antrian tidak begitu diperhatikan oleh pengelola 

parkir. Pembayaran dengan uang tunai membuat waktu transaksi menjadi 

tidak efisien (Wahyuni, 2009). 

Dengan kemajuan teknologi, proses transaksi tunai dapat diganti 

dengan transaksi elektronik yakni menggunakan sistem prabayar. 

Prinsipnya seperti seseorang yang mengisi pulsa pada handphone 

mereka. Sistem ini juga sama jika kendaraan telah melalui pintu masuk 
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maka kredit / pulsa yang mereka miliki otomatis akan dikurangkan 

dengan biaya masuk sesuai tarif parkir untuk masing-masing kendaraan 

tersebut. 

Beberapa alternative sistem kartu yang dapat dipakai antara lain 

kartu dengan barcode, magnetic card, kartu dengan chip dan kartu RFID 

(Radio Frequency Identification). Jika dibandingkan, jenis kartu yang 

handal adalah RFID, namun dikarenakan pada KTM sudah terdapat 

barcode maka sistem parkir ini akan dibangun dengan memanfaatkan 

barcode tersebut.Dengan adanya fasilitas barcode pada setiap KTM 

mahasiswa ini maka akan memudahkan dalam proses implementasi 

sistem parkir yang akan dibuat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membuat suatu 

sistem parkir berlangganan menggunakan alat barcode reader untuk 

membaca NIM di setiap KTM mahasiswa, dan fasilitas webcam untuk 

mengambil gambar setiap kendaraan yang masuk. Dengan demikian 

penulis membuat tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem 

Parkir Universitas Muhammadiyah Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 Bagaimana membangun sistem parkir di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

 Menghasilkan sistem parkir di Universitas Muhammadiyah Malang 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas yaitu : 

 Berlaku  di Universitas Muhammadiyah Malang 

 Menggunakan sistem prabayar 

 Pelanggan yang melakukan parkir adalah mahasiswa aktif 

1.5 Metodologi 

Pengerjaan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu : 

1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi terkait 

beberapa hal berikut : 

a. Pengumpulan informasi tentang bagaimana proses membuat 

suatu sistem parkir yang baik dan sesuai kebutuhan di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Pengumpulan informasi tentang proses penggunaan barcode 

untuk sistem parkir. 

c. Pengumpulan informasi tentang proses penggunaan kamera 

untuk sistem parkir. 

d. Pengumpulan informasi tentang proses penggunaan parkir 

menggunakan kartu prabayar.                                           

1.5.2 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap sistem yang akan 

di bangun meliputi gambaran umum, kebutuhan sistem, dan 

analisa penerapan metode yang akan digunakan dalam sistem.  
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1.5.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak terdiri atas perancangan data 

masukan, proses, dan antarmuka aplikasi. Tahap perancangan 

data masukan meliputi perancangan pembacaan barcode pada 

KTM mahasiswa, pengambilan foto kendaraan, dan skema 

database menggunakan Sybase Power Designer dengan 

databasenya adalah MySQL. 

 Pada tahap perancangan proses, dilakukan identifikasi 

proses-proses utama yang akan diimplementasikan pada aplikasi 

yang akan dibuat. Terdapat 5 proses utama yaitu parkir masuk, 

parkir keluar, isi saldo, laporan, dan setting.  

1.5.4 Implementasi 

Implementasi merupakan tahap untuk membangun sistem. 

Implementasi terdiri dari proses pembuatan sistem berdasarkan 

rancangan sebelumnya. Sistem ini dibuat menggunakan java 

dengan database MySQL. 

1.5.5 Uji Evaluasi 

Tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat, 

mengamati kerja sistem, dan mengevaluasi hasil kerja sistem. 

Tingkat keberhasilan proses sistem parkir dengan cara melihat 

semua komponen berjalan sesuai kebutuhan.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
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a. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, serta sistematika pembahasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan mengenai hal-hal mendasar yang berkaitan dengan 

pengerjaan tugas akhir. Isi pada bagian ini didapat melalui studi 

pustaka dari berbagai sumber dan referensi. 

c. BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan, serta 

desain pengujiannya. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak yang 

dibuat berdasarkan analisis dan perancangan dan juga penjabaran 

terhadap hasil dan analisis pengujian perangkat lunak yang dibahas 

pada bab sebelumnya. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN   

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan 

mengenai tugas akhir dan saran untuk pembangunan selanjutnya. 

 


