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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini kendaraan bermotor merupakan suatu barang wajib yang 

harus dimiliki oleh setiap individu. Dengan meningkat jumlah kendaraan dijalan 

raya maka angka kecelakaan juga akan semakin meningkat. Banyak faktor yang 

mendasari terjadinya kecelakaan. Salah satunya pengemudi tidak mematuhi 

rambu-rambu lalu lintas yang ada, terutama pelanggaran batas kecepatan 

maksimum dan minimum dalam berkendara. Sesungguhnya aturan batas 

kecepatan di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengamanatkan agar kecepatan 

laju kendaraan dibatasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari 

petugas-petugas lalu lintas yang mengawasi dan memberikan sanksi tegas dijalan 

raya. Perlu diketahui juga, jika pemberian sanksi kepada pelanggar secara 

langsung, maka akan menggangu pelanggar itu sendiri dan pengguna jalan 

lainnya. Untuk itu perancangan sistem ini akan mengutamakan kemudahan dalam 

sistem pencatatan dan pemberian sanksi kepada pelanggar tetapi tidak menggangu 

arus lalu lintas yang ada. 

Di zaman sekarang ini teknologi informasi juga terus mengalami kemajuan 

yang berguna untuk mempermudah aktifitas-aktifitas multitasking. Teknologi 

informasi ini akan ditanamkan pada perancangan sistem ini.  Sehingga pelanggar 

batas kecepatan ini akan mudah mengetahui informasi yang ada dengan cepat, 

akurat dan terpercaya. Informasi yang disajikan tentu saja berupa: identitas 

kendaraan, batas kecepatan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran. Kemudian 

informasi tersebut dapat diakses dengan website dan penerimaan email.  

RFID (Radio Frequency Identification) merupakan teknologi nirkabel 

yang dapat mengidentifikasi objek yang diberi tag/penanda. Sampai dengan saat 

ini penggunaan RFID hanya diaplikasikan untuk pengidentifikasian saja. Dan 

digunakan pada pengoperasian akses suatu sistem sebagai kunci. Contohnya, 
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pemanfaatan RFID sebagai akses masuk parkiran, pemanfaatan RFID sebagai 

akses masuk ruangan dan sebagaianya. Namun pada pengembangan yang ada 

disistem ini. Penggunaan RFID bukan hanya sebatas pendeteksian identitas. 

Namun juga sebagai media pencatatan atau menyimpan data setiap kendaraan 

yang melanggar tata tertib. 

Pada penelitian Slamet Hani (2010), media peringatan hanya berupa 

display dan buzzer saja. Media display akan menampilkan kecepatan dari 

kendaraan yang lewat dan media buzzer akan berbunyi jika pengendara melanggar 

batas kecepatan. Pada perancangan sistem ini, fungsi buzzer akan digantikan oleh 

RFID. Hal tersebut dikarenakan buzzer kurang efektif untuk sistem peringatan 

dijalan mengingat jika pelanggar menutup rapat kendaraannya maka tidak akan 

terdengar dan juga akan menggangu pengendara yang tidak melanggar batas 

kecepatan. 

Dengan adannya perancangan sistem ini diharapkan mampu mengurangi 

jumlah kecelakan lalu lintas dimana banyak korban dari insiden buruk tersebut 

merupakan tulang punggung yang menopang ekonomi keluarga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sistem pencatatan batas kecepatan dengan RFID 

sebagai media komunikasi data secara real time. 

2. Bagaimana pengujian sistem pencatatan batas kecepatan dengan RFID 

sebagai media komunikasi data secara real time. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam perancangan sistem pencatatan batas kecepatan dengan 

RFID sebagai media komunikasi data secara real time. meliputi: 

1. Sensor infra merah sebagai sensor pengukur kecepatan. 

2. Objek menggunakan parameter kecepatan sesaat. 
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3. Satuan kecepatan menggunakan satuan sentimeter per detik (Cm/s). 

4. Pengiriman email secara langsung berdasarkan admin sebagai pengolah 

database.  

5. Mobil mainan dengan tenaga baterai untuk pengujian pada sistem. 

6. Menggunakan permisalan dalam metode pembayaran denda dan pajak. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk merancang sistem pencatatan batas kecepatan dengan RFID sebagai 

media komunikasi data secara real time. 

2. Untuk menjalankan perancangan sistem pencatatan batas kecepatan 

dengan RFID sebagai media komunikasi data secara real time. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I    : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II   : Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung 

topik tugas akhir ini, hal tersebur meliputi Arduino, RFID, 

Database dan Website. 

BAB III   : Perancangan Sistem 

Bab ini akan membahas tentang perancangan tiap blok 

sistem perangkat lunak dan keras yang kemudian akan 
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digabungkan menjadi satu kesatuan, sehingga dapat 

menghasilkan suatu sistem yang diinginkan. 

BAB IV   : Hasil Dan Pengujian 

Bab ini membahas hasil dari data yang diambil dari 

seluruh sistem yang diambil dari seluruh sistem yang telah 

dibuat, serta memberikan kesimpulan dari sistem yang 

diuji. 

BAB V   : Penutup 

Bab penutup berisi kesimpulan terkait dari tujuan yang 

ada, serta saran untuk pengembangan sistem dimasa yang 

akan datang.  


