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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan 

perampasan kendaraan bermotor khususnya roda dua terjadi karena banyak 

faktor. Seperti dilansir rri.co.id, pengamat hukum Universitas Trunojoyo 

Madura (UTM), Tholib Effendy mengatakan bahwa penyebab tingginya 

angka kriminalitas didominasi karena faktor ekonomi. Ia juga menuturkan 

pola dan gaya hidup sebagian besar masyarakat berpengaruh pada 

meningkatnya tindak kejahatan. Terlebih saat ini masyarakat cenderung 

acuh dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar (rri.co.id 2015, diakses 8 

Juli 2015). 

Sementara Kepala Unit Kendaraan Bermotor (Kanit Ranmor) 

Polres Kota Malang, Aiptu Siti Fatimah memaparkan, aksi pencurian 

kendaraan bermotor khususnya roda dua disebabkan karena adanya 

kesempatan dan kelalaian manusia itu sendiri. Ungkapnya, aksi pencurian 

bisa berlangsung sangat cepat dengan menggunakan kunci leter T. Bahkan 

para pencuri sudah siap dengan alat untuk membuka penutup rumah 

kontak yang diklaim dapat mencegah terjadinya pencurian menggunakan 

kunci leter T (Siti Fatimah, wawancara, 27 Mei 2015). 

GPS / GPRS / GSM Shield dari DFRobot. Shield ini menggunakan 

Quad-band engine GSM / GPRS bekerja pada frekuensi 900MHz EGSM / 

DCS 1800MHz dan GSM850 MHz / PCS 1900MHz. Ini juga mendukung 

teknologi GPS untuk navigasi satelit. Hal itu mungkin bagi robot dan 

sistem kontrol untuk mengirim pesan dan menggunakan jaringan GSM. 

Kontrol dapat dilakukan melalui perintah AT (GSM07.07, 07,05 dan 

SIMCOM ditingkatkan AT Commands). Desain shield ini memungkinkan 

untuk digunakan dalam fungsi GSM & GPS langsung dengan komputer 

dan Arduino board (dfrobot.com, diakses 8 Juli 2015).  

Modul ESP8266 adalah sebuah komponen chip terintegrasi yang 

didesain untuk keperluan dunia masa kini yang serba tersambung. Chip ini 

menawarkan solusi networking Wi-Fi yang lengkap dan menyatu, yang 
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dapat digunakan sebagai penyedia aplikasi atau untuk memisahkan semua 

fungsi networking Wi-Fi ke pemproses aplikasi lainnya. ESP8266 

memiliki kemampuan on-board prosesing dan storage yang 

memungkinkan chip tersebut untuk diintegrasikan dengan sensor-sensor 

atau dengan aplikasi alat tertentu melalui pin input output hanya dengan 

pemrograman singkat (geeknesia.com, diakses 8 Juli 2015). 

Dalam penelitian kali ini, diharapkan GSM/GPRS/GPS Shield bisa 

menjadi pengaman kendaraan bermotor roda dua menggunakan short 

message service (SMS) yang akan digabungkan dengan mikrokontroler 

dalam jangkauan jaringan GSM. Wifi ESP8266 diharapkan dapat 

menunjang pengaman kendaraan bermotor roda dua apabila berada pada 

lokasi diluar jangkauan jaringan GSM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah alat yang bisa memutus dan 

menyambungkan arus kelistrikan kendaraan bermotor roda dua 

menggunakan SMS? 

b. Bagaimana merancang sebuah alat yang bisa memutus dan 

menyambungkan arus kelistrikan kendaraan bermotor roda dua 

menggunakan jaringan Wi-Fi yang memanfaatkan ESP8266 jika 

berada pada lokasi yang tidak terdapat jaringan GSM? 

c. Bagaimana cara mengimlementasikan alat tersebut pada kendaraan 

bermotor roda dua? 

d. Bagaimana cara pemilik kendaraan roda dua mematikan kendaraannya 

saat terjadi pencurian? 

e. Bagaimana cara agar sistem mengirimkan posisi berupa latitude dan 

longitude kepada pemilik melalui SMS. 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah : 

a. Merancang dan mengimplementasikan pengaman kendaraan bermotor 

roda dua menggunakan SMS. 

b. Merancang dan mengimplementasikan pengaman kendaraan bermotor 

roda dua menggunakan menggunakan jaringan Wi-Fi yang 

memanfaatkan ESP8266 jika berada pada lokasi yang tidak terjangkau 

jaringan GSM. 

c. Mengimplementasikan alat tersebut pada kendaraan roda dua. 

d. Dapat mematikan kendaraan bermotor menggunakan SMS dan Wi-Fi 

jika terjadi tindak pencurian kendaraan. 

e. Mengirimkan posisi terakhir kendaraan berupa latitude dan longitude 

melalui SMS. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Kontrol alat menggunakan SMS harus sesuai dengan format.  

b. Kontrol alat dilakukan dengan Wi-Fi dengan radius maksimal 300 

meter. 

c. Alat ini mengirimkan informasi posisi terakhir kepada pemilik setelah 

pemilik mengirimkan perintah „off‟ pada kendaraan. 

d. Alat ini menggunakan sumber listrik dari aki kendaraan bermotor non-

stop. 

e. Alat ini digunakan untuk memutus arus kelistrikan pada kendaraan 

roda dua. 

f. Posisi yang dikirimkan melalui SMS berupa latitude dan longitude.  

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memahami tentang konsep 

perancangan alat, yaitu mengenai Microcontroler ATMega328 
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yang menggunakan modul Arduino Uno, GSM/GPRS/GPS Shield, 

dan MPU6050, Wifi Modul ESP8266, dan Relay. Pemahaman 

dapat diperoleh dari jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah. 

1.5.2 Analisa dan Desain Sistem 

1.5.2.1 Pengumpulan Data  

Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan data – data 

kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua mulai tahun 

2010 hingga tahun 2014 yang diperoleh dari Polisi Resort 

(Polres) Kota Malang Jawa Timur. 

1.5.2.2 Desain Sistem 

Desain Sistem dibuat sebagai acuan dalam membuat 

program dari Sistem Keamanan Sepeda Motor Dengan 

Short Message Service (SMS) berbasis Mikrokontroler. 

1.5.2.3 Skema Alat 

Tahapan ini dibuat sebagai acuan dalam merancang 

alat dari Sistem Keamanan Sepeda Motor Dengan Short 

Message Service (SMS) berbasis Mikrokontroler. 

1.5.3 Mengimplementasikan Rancangan ke dalam Bahasa 

Pemrograman 

Tahapan ini adalah proses penanaman bahasa pemrograman 

di dalam modul Arduino Uno agar bisa menerima dan 

mengirimkan perintah – perintah yang sudah dirancang 

sebelumnya. 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah 

implementasi sudah sesuai dengan analisa dan perancangan yang 

dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, pengujian akan dilakukan 

sebanyak lima kali pada kendaraan bermotor roda dua. Adapun 

pengujiannya antara lain sebagai berikut : 

1. User mengirimkan perintah SMS berupa “On” dan 

“Off” pada sistem dalam cakupan jaringan GSM. 
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2. Simulasi pencurian kendaraan dalam cakupan jaringan 

GSM. Motor akan dihidupkan dan bergerak. 

3. Perintah “On” dan “Off” pada sistem di luar jaringan 

GSM. 

4. Bila kendaraan digunakan oleh pemilik. 

 

 


