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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemetaan  di  Indonesia  umumnya  masih  dilakukan dengan alat ukur tanah 

theodolit untuk mendapatkan titik-titik koordinat di suatu wilayah. Setiap alatukur 

berpindah tempat, sebanyak itu pula harus dilakukan pengkondisian agar didapat data 

yang akurat. Faktor emosi  dari  operator  alat  sangat  mempengaruhi akurasi  hasil  

pengukuran  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  akurasi  peta  yang  dihasilkan.  

Disamping itu,  waktu  pengerjaan  hingga  dihasilkan  peta  pun sangat lama.  

Saat  ini,  teknologi  GPS  sudah  menghasilkan  alat penerima  data  koordinat  

posisi  yang  kompak  dan cukup murah dengan akurasi yang memadai. Dengan 

penerima GPS ini, informasi koordinat sebuah titik di muka  bumi  bisa  diperoleh 

dengan  cepat  dan  bisa menjangkau semua titik di permukaan bumi. Sementara  itu,  

teknologi  pengolahan  data  berukuran  besar juga  sudah  tersedia  berupa  produk-

produk  teknologi komputer, baik hardware maupun software seperti Google Earth.  

Dengan  menggabungkan  penerima  GPS  sebagai  alat akuisisi  data  dan  

Mikrokontroller Arduino  sebagai  pengolah  data, bisa diperoleh sistem pemetaan 

yang cepat dan akurat untuk berbagai macam keperluan, misalnya: pariwisata, 

industri, tata kota, batas wilayah, dan sebagainya. 

Sistem GPS yang sudah ada saat ini kebanyakan masih digunakan untuk 

Tracking dan penanada lokasi serta navigasi, namun sistem GPS yang banyk 

digunakan saat ini kebanyakan masih memakai koneksi internet sebagai penyedia 

layanannya. Tujuan dari sistem  ini adalah mempermudah untuk melakukan pemetaan 

suatu wilayah dengan memnentukan batas-batas wilayah tersebut dari data korrdinat 

yang diperoleh. Kelebihan dari aplikasi ini adalah dengan menerapkan GPS Shield 

dan Mikrokontroller Arduino maka dengan mudah pengguna depat mengetahui batas-

batas wilayah yang dipetakan dan di visualisasikan melalui media Google Earth yang 

notabennya merupakan Software peta bumi tercanggih saat ini dan hasil dapat dilihat 
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dalam waktu yang lebih singkat dan akurat dibandingkan pemetaan dengan cara 

manual dengan memanfaatkan alat ukur tanah seperti Theodolit dan T0 (T nol).  

Proses pemetaan yang akan diterapkan adalah petugas mengaktifkan GPS 

yang telah terintegrasi dengan Mikrokontroller Arduino lalu berjalan mengelilingin 

lokasi yang dipetakan sesuai garis batas yang ada dilapnagan yang kemudian akan 

menghasilkan tabel data lokasi yang berupa koordinat Longitude dan Latitude akan 

disimpan kedalam memory SD Card dan disimpan dalam format file *.txt atau *.xls 

dan kemudian di konversi ke file *.kml agar dapat divisualisasikan melalui Google 

Earth. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebaga berikut : 

1. Bagaimana mengintegrasikan GPS dan Mikrokontroller Arduino? 

2. Bagaimana cara memudahkan user dalam melakukan capturing koordinat dengan 

menggunakan GPS dan Mikrokontroller Arduino? 

3. Bagaimana membandingkan waktu dan akurasi dari hasil peta wilayah yang 

dibuat antara pemetaan secara manual dan dengan GPS Mikrokontroller 

Arduino? 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat membuat GPS Mapping yang terintegrasi dengan Mikrokontroller 

Arduino. 

2. Membangun sistem capturing data koordinat yang real time dan akurat. 

3. Memperoleh hasil pemetaan wilayah yang lebih akurat dan lebih cepat sehingga 

apabila terdapat kesalahan garis batas wilayah dipeta manual bisa segera 

diperbaiki. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada penyusunan penelitian ini, diperlukan beberapa batasan masalah untuk 

lebih mengarahkan dan memfokuskan pembahasan. Adapun batasan masalah yang 

dijadikan sebagai parameter yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak membahas mengenai jaringan operator selular baik GSM/CDMA dalam 

pengumpulan data koordinatnya. 

2. Sistem dibangun menggunakan Mikrokontroller Arduino, GPS Shield dan SD 

Card sebagai penyimpan data. 

3. Pemrograman Mikrokontroller menggunakan bahasa pemrograman C/C++. 

4. Visualisasi menggunakan Software Google Earth. 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian, penulis melakukan beberapa cara dalam penulisan 

laporan penelitian ini. Adapun metode yang diguanakan untuk menyelesaikan 

penelitian ini adalah :  

1.5.1 Analisa kebutuhan Sistem 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa, mempelajari dan 

mengetahui apa yang dikerjakan oleh Sistem yang ada. Dalam kasus ini kebutuhan 

Sistem dari aplikasi yaitu : bahasa pemrograman C/C++, Mikrokontroller Arduino, 

GPS Shield dan SD Card. 

1.5.2 Perancangan Sistem  

Pada tahap perancangan sistem adalah merancang Sistem secara rinci dari 

flowchart, activity diagram, desain sistem berdasarkan hasil analisa Sistem guna 

melakukan tahap selajutnya. 

1.5.3 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian dari rancangan kedalam bahasa 

pemrograman agar dapat dmengerti bahasa mesin. Pemrograman dilakukan pada 

bahasa pemrograman C/C++ dan diupload ke Mikrokontroller Arduino yang telah 

diintegrasikan dengan GPS Shield.   
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1.5.4 Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap pengujian dan evaluasi ini merupakan tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan serta 

akan dilakuakan evaluasi untuk mengetahui kesalahan sehingga menghasilkan output  

yang diinginkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam menyusun skripsi ini akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini, dituliskan tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam 

pembuatan “Pemetaan Wilayah Memanfaatkan GPS dan Mikrokontroler Arduino 

dengan  Visualisasi Melalui Google Earth”. 

Bab III : Analisa Dan Perancangan  

Pada bab ini, dituliskan uraian tentang analisa masalah, penyelesaian masalah 

yang dihadapi, analisa aplikasi usulan, metode kerja usulan termasuk di dalamnya 

arsitektur Sistem, flow chart, activity diagram, dan perancangan sistem. Semua 

proses tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menunjang proses implementasi. 

Bab IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab ini berisikan uraian bagaimana cara menjelaskan sistem, kelebihan dan 

kekurangan sistem serta analisa hasil yang dicapai oleh sistem yang telah 

dikembangkan.  

Bab V : Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan 

hasil implementasi dan pengujian. Sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan 

terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalah  yang dikaji. 


