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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada saat ini banyak kendaraan yang digunakan sebagai jenis usaha 

transportasi yang memanfaatkan teknologi dalam penggunaannya. Usaha 

transportasi saat ini yang memanfaatkan aplikasi untuk mengaksesnya seperti ojek 

online dan taksi online. 

Dari sisi pemilik usaha, pengawasan terhadap kendaraan untuk usaha 

transportasi merupakan suatu hal yang penting karena mempengaruhi mobilitas 

dalam operasionalnya. Pengawasan kendaraan seperti memantau rute yang 

ditempuh, kecepatan operasional, suhu mesin dan konsumsi bahan bakar 

kendaraan diperlukan agar keamanan kendaraan dan kondisi terkini kendaraan 

terpantau. 

Dari hasil pengawasan atau monitoring kendaraan tersebut kita dapat 

memanfaatkan data yang diperoleh untuk menganalisa seberapa jauh setiap 

kendaraan yang beroperasi, mengawasi cara kerja supir yang menjalankan 

kendaraannya berdasarkan kecepatan kendaraan, mengetahui kondisi kendaraan 

berdasarkan suhu mesin dan menghitung rata-rata penggunaan bahan bakar setiap 

beroperasi. 

Berkaitan dengan upaya pengawasan kendaraan diatas, maka terciptalah 

ide penulisan Tugas Akhir “SISTEM MONITORING KENDARAAN 

BERMOTOR BERBASIS WEB” menggunakan mikrokontroler berbasis 

ATMega328 yang terpasang pada board Arduino Uno dan DFRobot 

GPS/GPRS/GSM Module V3.0 berbasis SIM908. Untuk tampilan web 

menggunakan framework Bootstrap dimana terdapat peringatan tentang 

“overheat” saat suhu kendaraan telah mencapai 100 derajat celcius ke atas dan 

pengingat tentang waktunya kendaraan untuk servis rutin dan penggantian oli 

mesin secara berkala saat kendaraan telah menempuh jarak 3000 km agar upaya 

pengawasan kendaraan lebih efektif terhadap pemilik kendaraan. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengolah data sinyal-sinyal sensor dan mikrokontroler pada 

kendaraan agar menjadi data monitoring yang akan dikirim menuju web. 

b. Bagaimana membangun sistem monitoring kendaraan bermotor berbasis 

web yang berguna bagi pemilik kendaraan. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam proposal ini 

antara lain: 

a. Kendaraan yang digunakan adalah sepeda motor. 

b. Tingkat akurasi sensor yang mempunyai perbedaan selisih pada nilai yang 

dihasilkan dibandingkan nilai pengukuran yang sebenarnya. 

 

1.4 TUJUAN  

Tujuan dari tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. Mengolah data sinyal-sinyal sensor dan mikrokontroler yang terpasang 

pada kendaraan agar menjadi data yang dapat dikirim menuju web. 

b. Membangun suatu sistem dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh 

sensor dan mikrokontroler yang telah terpasang pada kendaraan dan 

ditampilkan pada web yang bertujuan untuk memberi informasi 

monitoring kendaraan bagi pemilik kendaraan. 

 

1.5 METODOLOGI 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari mulai 

perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 

sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang 

dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodelogi penelitian yang di 

gunakan adalah:  
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1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan tentang pemantapan materi yang akan diujikan seperti 

mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan contoh projek yang 

berhubungan dengan perancangan sistem komunikasi antar protokol, 

mikrokontroler, GPS tracking dan monitoring kendaraan. Ada beberapa Literatur 

yang digunakan meliputi buku  referensi, dokumentasi internet, dan jurnal.  

 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan pengumpulan data berupa faktor apa saja yang mempengaruhi 

efisiensi pengambilan data sensor kecepatan, suhu, maupun bahan bakar 

kendaraan. Kemudian parameter apa yang diambil dari GPS tracking untuk 

dikirim ke web server sebagai bahan monitoring kendaraan melalui internet. Data 

tersebut didapat dari jurnal, paper, dan dokumentasi dari internet. 

 

1.5.3 Perancangan Perangkat Keras 

Tahap ini dilakukan perancangan perangkat keras berupa sebuah alat monitoring 

yang terpasang pada motor yang terdiri dari Arduino uno, Ethernet shield, GPS 

shield, sensor kecepatan (rotary encoder), sensor suhu (LM35), sensor bahan 

bakar, dan Router yang bertugas untuk mengirimkan data hasil dari pembacaan 

sensor menuju web server sehingga dapat dimonitoring melalui internet. 

 

1.5.4 Perancangan Perangkat Lunak 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan perangkat lunak berupa website yang telah 

terintegrasi dengan database web server untuk membaca data record yang 

dihasilkan alat monitoring yang terpasang pada motor. 

 

1.5.5 Uji Coba dan Analisa 

Pada tahap ini dilakukan ujicoba dan analisa terhadap perangkat keras dan 

perangkat lunak yang telah dibuat untuk mengetahui teknologi alat yang dipakai. 

Pengujian dilakukan dengan mengendarai kendaraan di jalanan agar sensor 

mengirim data, juga seberapa akurat data yang dihasilkan oleh GPS shield melalui 

posisi latitude dan longitude kendaraan pada peta yang tersedia di website. 
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1.5.6 Pembuatan Dokumentasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan video Tugas Akhir yang merupakan 

dokumentasi dari cara kerja alat dan dokumentasi ujicoba dan analisa, serta 

kesimpulan dan saran. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Uraian sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan 

yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

impelementasi dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum yang membahas latar 

belakang, tujuan yang akan dicapai, permasalahan yang dihadapi, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori–teori, definisi, konsep dasar,  serta 

komponen–kompenen penyusun tugas akhir yang berkaitan dengan 

monitoring kendaraan yang menjadi dasar acuan atas pembahasan 

masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang desain proses dan desain antarmuka dari 

perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan sebagai alat 

monitoring kendaraan dan website yang menampilkannya.  

 

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi dan penjelasan dari 

rancangan sistem yang telah dibuat dan membahas hasil ujicoba yang 

telah dilakukan dan melakukan analisis terhadap hasil ujicoba. 
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BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran hasil perancangan 

dan implementasi sistem yang berkaitan dengan judul tugas akhir yang 

telah dibuat. 

 


