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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu bidang transportasi mengalami banyak

evolusi   dari zaman   ke zaman   baik   dari   transportasi darat hingga udara.

Transportasi darat yang mengalami evolusi yaitu pada zaman dahulu

transportasi sederhana yang menggunakan hewan sebagai sarana transportasi

seperti kuda yang berfungsi untuk      menarik gerobak yang dapat dinaiki

penumpang maupun barang. Kemudian beralih kepada alat transportasi darat

yang  mengandalkan tenaga dari pengendara yaitu sepeda, becak yang masih

manual untuk menjalankan alat  trasportasi tersebut. Sehingga dibuatlah mesin

penggerak pada alat transportasi darat yang memungkinkan pengendara dapat

mengendarai alat transportasi tersebut  secara mekanik  seperti sepeda motor,

mobil, bus, truck, dan alat transportasi darat lainnya. Salah satu alat transportasi

darat yang berfungsi mendistribusikan barang ataupun jasa yaitu Truck. Truck

dilengkapi dengan dump (bak) untuk menampung muatan yang besar. Dump

biasanya berbahan dasar kayu atau besi yang kuat untuk menampung banyaknya

muatan. (Beliana, Alamanda M; Kusnendar, Jajang; Muhammad, Wardani, 2010).

Dengan menggunakan smart card berbasis RFID (Radio Frequency

Identification) pada sistem penimbangan dump truck yang diharapkan dapat

menjadi alternatif untuk aplikasi kontrol on-off peralatan berat dilokasi

penimbangan dump truk secara automatis yang diharapkan dapat mempermudah

dalam pengolahan data yang di butuhkan pimpinan. Teknologi RFID terdiri dari

tag RFID dan reader RFID. Tag RFID terbuat dari microchip dengan dasar bahan

dari silikon yang mempunyai kemampuan fungsi identifikasi sederhana yang

disatukan dalam satu disain. Kemampuan tag RFID untuk dibaca dan ditulis

(read/write) serta kemudian disimpan pada sarana penyimpanan mendukung

prososes enkripsi  dan kontrol akses yangdilakukan. Sedangkan reader RFID

adalah perangkat untuk membaca tag RFID. (Alief, Ridwan; Darjat; Sudjadi,

2014).

Pada penelitian ini RFID digunakan untuk mendeteksi kode dump truck
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yang akan masuk ke ruang timbang. Jika dump truck tidak melewati sistem yang

telah di pasang RFID maka dump truck tidak terdeteksi ke sistem. Selain

menggunakan RFID untuk mendeteksi kode dump truck, digunakan juga sebuah

sesor berat yaitu Load Cell. Load Cell digunakan untuk mengukur berat suatu

benda, disini digunakan untuk mengukur berat dump truk. Dengan menampilkan

suatu hasil pengukuran secara digital, sehingga diharapkan pengukuran yang

dilakukan lebih akurat, lebih singkat dalam hal pelayanan dapat lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat suatu sistem untuk mendeteksi jenis kode dan berat

suatu dump truck yang terisi suatu muatan?

2. Bagaimana membuat suatu sistem yang bisa membantu pemimpin dalam

melihat laporan muatan-muatan dump truck?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dalam tugas akhir ini memiliki beberapa batasan masalah

yakni sebagai berikut:

1. Membuat simulasi untuk implementasi sensor gerak ( RFID ).

2. Membuat simulasi untuk implementasi sensor berat ( Load Cell ) yang

kapasitas maksimumnya 10 kg.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun masalah yang akan dibahas dalam pengembangan ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk membuat suatu sistem untuk mengetahui jenis kode dump truck

yang akan melakukan penimbangan dengan RFID. Setelah dump trcuk

terbaca jenis kodenya maka dump truck akan di ukur beratnya dengan

sensor Load Cell untuk mengetahui berat dump truck.

2. Untuk membuat suatu sistem yang bisa mengirim data hasil ukuran ( hasil

RFID dan Load Cell ) dump truck kepada pemimpin.
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1.5 Metodologi

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai

berikut :

1.5.1 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penyusunan tugas akhir

ini adalah :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan

sistem yaitu mengenai kode dan berat pada dump truck. Pemahaman konsep

didapatkan dari jurnal atau buku yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan.

2. Studi Lapang

Yaitu memperoleh data dengan cara langsung turun ke lapangan dalam

menganalisis dan simulasi pada pemodelan sistem.

1.5.2 Pembuatan Desain dan Perancangan Sistem

Berikut merupakan pembuatan desain dan perancangan sistem yang akan

digunakan :

1. Perancangan mikrokontroler AT 89S51 sebagai pengontrol utama sistem yang

akan digunakan

2. Perancangan desain RFID yang akan digunakan untuk mengukur tinggi suatu

truck.

3. Perancangan desain Load Cell yang akan digunakan untuk mengukur berat

beban suatu truck.

4. Perancangan sistem monitoring hasil dari RFID dan Load Cell menggunakan

web server.

1.5.3 Implementasi

Mengimplementasikan semua device sesuai dengan fungsi dalam desain

sistem yang telah dirancang menjadi alat yang utuh dan berfungsi sebagaimana

yang diinginkan. Kemudian melakukan pengujian pada rancangan desain sistem

peralatan yang akan dibuat.

1.5.4 Pengujian

Yaitu menguji hasil simulasi aplikasi timbangan dump truck menggunakan

mikrokontroler, apakah telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
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1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir

Tahap ini merupakan bagian penyusunan laporan Tugas Akhir untuk

dokumentasi mengenai segala kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan

Tugas Akhir dari awal hingga akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang berbagai macam teori yang mendukung atau berkenaan dengan

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen – komponen yang digunakan.

BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem

Berisi tentang analisis permasalahan yang mendasari pembuatan alat serta segala

kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan alat.

BAB IV : Implementasi dan Pengujian

Berisi tentang implementasi alat yang dibuat sesuai dengan desain sistem dan

berisi petunjuk pemakaian serta pengujian alat.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk

pengembangan penelitian lebih lanjut.
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