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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyaknya jumlah kendaraan motor menyebabkan semakin 

banyaknya permintaan bahan bakar minyak, oleh karena itu diperlukan suatu alat 

sederhana yang efisien untuk memantau bahan bakar minyak tersebut, sehingga 

konsumen tidak harus merugi terus dan mesin kendaraanya rusak.  

General Packet Radio Servise (GPRS) adalah sebuah teknologi komunikasi 

wireless dapat mengirimkan data melalui jaringan internet. Karakteristik yang 

dimiliki oleh Global Positioning System (GPS) dan GPRS dapat di integrasikan 

untuk membangun sistem pelacakan kendaraan [1]. Pada tugas akhir ini peneliti 

menggunakan GPS Tracker yang berguna untuk memberikan sinyal informasi 

keberadaan kendaaran saat di parkir dan juga saat lagi berjalan, dengan alat 

tersebut kita dapat lebih teliti untuk memantau kendaaran dengan sistem google 

map yang sudah disediakan pada google. Jika mobil kita dibawa maka kita dapat 

menemukan lokasinya dengan mudah. Bila kendaraan hilang kita dapat langsung 

melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan posisi keberadaan kendaraan 

kita [1]. 

Penelitian dan simulasi sebelumnya dilakukan oleh Aziz [2]. Mengenai 

perancangan pengukuran volume bensin menggunakan metode interpolasi 

berbasis mikrokontroler 8535 [2]. Pada pengujian sebelumnya oleh aziz 

menggunakan metode interpolasi di dapat pengukuran volume  sensor ketinggian 

mempunyai kesalahan pengukuran antara 5,959377% sampai 8,590511% pada 

pengukuran volume antara 0.8 liter sampai 2,3 liter [2].  

Disini penulis akan membuat sebuah tugas akhir yang berkaitan dengan hal 

tersebut, dengan tema dan judul “Monitoring Bahan Bakar Minyak Berbasis 

Radio Frequency Idenfication (RFID) Client”. Dengan ini dapat membantu 

pemilik kendaraan untuk memantau pemakaian bahan bakar minyak secara real 

time. 
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1.2 Rumusan masalah 

Masalah yang akan muncul pada perancangan alat ini diantaranya adalah: 

A. Bagaimana membuat atau merancang sistem client dan server? 

B. Bagaimana mengatur sensor pelampung untuk dapat mendeteksi bahan 

bakar minyak di tangki motor ? 

C. Bagaimana mengatur GPS untuk mendapatkan koordinat yang tepat ? 

D. Bagaimana pengontrol client dapat mengirim laporan ke server ? 

E. Bagaimana menguji alat yang telah di buat ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

A. Merancang dan membuat alat sistem monitoring bahan bakar minyak 

berbasis Radio Frequency Identification (RFID) Client dengan 

menggunakan server sebagai monitoring. 

B. Mengatur posisi pelampung untuk mendeteksi naik turunnya bahan 

bakar minyak. 

C. Mengatur posisi lantitude diawali dengan (-) dan longitude diawali (+) 

dengan menggunakan google maps atau yang tersedia di server. 

D. Mengatur protokol yang ada pada server. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik maka perlu diberikan 

berbagai batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

a. Plant yang digunakan adalah tangki bensin motor untuk perbandingan 

pemakaian bahan bakar minyak. 

b. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler ATmega 328. 

c. Program dan pendukung lainya : Arduino IDE, Xampp Control Panel, 

Macromedia Dreamweaver versi 8 dan Global Positioning System (GPS) 

VKEL 2828u7g5lf. 

d. Sistem di implementasikan dalam bentuk real time dan monitoring bahan 

bakar minyak dengan memberikan informasi pemakaian bahan bakar 

minyak pada motor. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dengan judul “Monitoring Bahan Bakar Minyak 

Berbasis Radio Frequency Identification (RFID) Client” yang memiliki alur 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metodologi, serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi tentang pembahasan tentang dasar teori yang 

berhubungan dengan sistem monitoring, serta pembahasan sistem 

pendukung yang digunakan dalam tugas akhir. 

BAB III.  PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pembahasan tentang perancangan sistem, yaitu pembuatan blok 

diagram yang mencakup pembahasan client dan server sistem. 

BAB IV. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAAN 

Pembahasan tentang pengujian dan analisis data hasil pengujian untuk 

mengetahui kinerja sistem. 

BAB V. PENUTUP 

Pembahasan dari keseluruhan yang merupakan kesimpulan dan saran 

dari tugas akhir ini. 

 




