
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seringnya terjadi pencurian sepeda motor (curanmor) dan disertai dengan 

perampasan yang terjadi di Negara Indonesia semakin marak terjadi. Selama dan 

sekarang ini, banyak kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang belum 

dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai. Solusi yang biasa dilakukan 

oleh pemilik kendaraan bermotor hanya dengan memakai kunci ganda ataupun alarm, 

tetapi dalam pemakaian kunci ganda pemilik sering lupa memasang kunci ganda dan 

adapun alarm sekarang ini yang banyak dijumpai dilapangan adalah alarm 

konvensional yang hanya akan mengeluarkan bunyi apabila motor disentuh 

(Nahrowi, 2012).  

Di lingkungan kita, perilaku produsen terhadap keamanan bisa digolongkan 

sebagai perilaku yang kurang efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat atau konsumen 

kita banyak mengalami pencurian kendaraan, terutama kendaraan sepeda motor dan 

mobil. Produsen otomotif kebanyakan menganggap sistem keamanan di setiap 

kendaraan tidak terlalu dipermasalahkan. Padahal sebenarnya pihak konsumen atau 

masyarakat membutuhkan sistem keamanan yang canggih. Dengan adanya teknologi 

yang semakin berkembang setiap tahunnya maka sistem keamanan di kendaraan bisa 

direalisasikan dan menjadi kenyataan (Firmansyah, Ramdhani, Nurmantris,2015). 

Atas dasar latar belakang tersebut maka akan dirancang dan direalisasikan 

sebuah alat yang diharapkan mampu menangani atau mengurangi pencurian 

kendaraan bermotor yang kerap terjadi dilingkungan ini. Alat ini dirancang untuk 

sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor dengan keamanan berbasis RFID 

yang dihubungkan pada motor dengan menggunakan ID card, alat ini dirancang 

dengan menerapkan konsep Arduino Uno dengan sistem RFID dengan menggunakan 

ID Card, menggunakan Sensor Piezo Electric dan buzzer. Teknologi ini dipilih 

karena teknologi ini merupakan teknologi yang bisa mengurangi pencurian kendaraan 

sepeda motor yang nantinya bisa mengurangi terjadinya pencurian kendaraan sepeda 
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motor. Selain itu teknologi ini  juga lebih mudah dan diaplikasikan dibandingkan 

dengan teknologi yang ada saat ini yang dipakai kendaraan bermotor dengan 

menggunakan kunci pada umumnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Bagaimana merancang Smart Card kendaraan dengan ID Card menggunakan 

Arduino Uno berbasis RFID? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Merancang Smart Card kendaraan dengan ID Card menggunakan Arduino Uno 

berbasis RFID. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Sistem kunci kendaraan ditambah menggunakan ID Card menggunakan Arduino 

Uno berbasis RFID. 

2. Sistem yang dibangun menggunakan Arduino Uno, RFID, Sensor Piezo Electric 

dan relay. 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan Smart Card kendaraan dengan ID Card 

menggunakan Arduino Uno berbasis RFID dibutuhkan beberapa literatur. Adapun 

literatur yang perlu dipelajari adalah buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

pemrograman C. Mempelajari literatur mengenai design tampilan aplikasi yang 

sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user.   
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2. Desain Sistem 

Merancang desing dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem, yaitu dilakukan 

penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini dapat 

menggunakan diagram flowchart sebagai representasi design yang dibuat. 

3. Implementasi 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan Smart Card kendaraan dengan ID Card 

menggunakan Arduino Uno berbasis RFID. Langkah pertama adalah melakukan 

instalasi alat arduino. Kemudian melakukan coding program dengan menggunakan 

pemrograman C. 

4. Pengujian Terhadap Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari Smart Card kendaraan dengan 

ID Card menggunakan Arduino Uno berbasis RFID. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian pendukung sebelumnya 

sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini dilakukan. Juga berisi 

landasan teori yang membahas tentang sistem keamanan kendaraan bermotor, RFID 

dan Arduino Uno. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk sistem keamanan kendaraan dengan kunci 
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menggunakan arduino uno berbasis RFID. Dengan adanya metodologi penelitan ini 

diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan implementasi 

aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil pengujian dan 

pengujian fungsional. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk kepentingan 

lebih lanjut.  
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