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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini kerasnya kehidupan menyebabkan banyak orang menjadi gelap 

mata. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti : merampok, korupsi, 

mencuri, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Salah satu tindakan kriminal 

sekarang adalah tindakan kriminal pencurian kendaraan bermotor. Tidak hanya 

dilakukan pada malam hari dan di tempat yang sepi saja, di siang hari dan di 

keramaian pun para pencuri nekat melakukan aksi. Maka dibutuhkan kewaspadaan 

yang ekstra untuk menjaga kendaraan bermotor kita. 

Dengan meningkatnya tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan 

bermotor sekarang ini, bukanlahhal yang mengheran kanapa bila semakin hari 

manusia menginginkan suatu sistem keamanan kendaraan bermotor yang modern 

dan dapat mengamankan kendaraannya. Solusi yang biasa dilakukan oleh pemilik 

kendaraan bermotor saat ini hanya dengan memakai kunci (gembok) atau alarm, 

tetapi pemilik kendaraan sering lupa memasang kunci (gembok),atau alarm pada 

kendaraanya. Apalagi pencuri kendaraan bermotor dapat membuatkunci-kunci 

duplikat sehingga pencuri kendaraan bermotor bisa dengan santai melakukan 

aksinya dengan tidak mengundang kecurigaan. 

Pada saat ini banyak sistem keamanan kendaraan khususnya mobil 

yang dipakai baik hanya untuk mengamankan kendaraan pemilik mobil 

ataupun sampai pada untuk penjejakan kendaraan, apabila mobil tersebut 

hilang dicuri. Untuk sistem keamanan saja, pemilik mobil bisa 

menggunakan sistem pengunci (lock system) dan sistem alarm (alarm 

system). Sedangkan untuk penjejakan pemilik mobil bisa menggunakan 

sistem penjejakan kendaraan (vehicle tracking system).Bagaimanapun 

sistem keamanan tersebut memiliki sejumlah kelemahan dan mudahnya 

sistem keamanan tersebut untuk dilumpuhkan. berdasarkan beberapa 

masalah di atas, maka penyusun akan merancang sebuah alat yang bisa 

membantu mengamankan sebuah kendaraan bermotor dari seorang 
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pencuri.alat ini berfungsi sebagai pengaman tambahan yang menggunkan 

sensor sidik jari (fingerprint) untuk menyalakan kendaraan tersebut yang 

semua itu di control oleh sebuah mikrokontroler. 

Arduino adalah board berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin input dari 

output digital dimana 6 pi input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM 

(Pulse Width Modulation) dan 6 pin input analog, 16 Mhz osilator kristal, koneksi 

USB, jack power, ICP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler 

agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino ke komputer 

dengan menggunakan kabel USB dan AC adaptor sebagai supply atau baterai untuk 

menjalankannya [1]. 

Kelebihan Arduino diantaranya adalah tidak perlu perangakat chip 

programmer karena didalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload 

program dari komputer, Arduino sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga 

pengguna laptop tidak memiliki port serial/RS323 bisa mneggunakannya. Bahasa 

pemogramannya relative mudah karena software untuk Arduino dilengkapi dengan 

kumpulan library yang cukup lengkap[2]. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis membuat 

tugas akhir dengan judul “SISTEM KEAMANAN KENDARAAN  

MENGGUNAKAN SENSOR SIDIK JARI BERBASIS 

MIKROKONTROLER  ARDUINO”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang dan mengiplementaikan “sistem keamanan kendaraan 

menggunakan sensor sidik jari berbasis mikrokontroler Arduino” pada 

kendaraan? 

2. Bagaimana membuat program dan alat kontrol sistem kemanan sekaligus 

otomatisasi on/off pada kendaraan  menggunakan Arduino Uno R3 ?  

3. Bagaimana menguji otomatisasi mekanik ketika kendaraan mati dan hidup? 
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1.3 BATASAN MASALAH  

Pada pembuatan tugas akhir ini penyusun membuat batasan masalah dalam sistem 

keamanan kedaraan menggunakan sensor sidik jari berbasis mikrokontroler 

arduino, yaitu: 

1. Menggunakan Arduino Uno R3 

2. Sisterm berjalan pada kendaraan yang mempunyai kelistrikan dan double stater 

yang normal. 

 

1.4 TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan alat ini sebagai berikut : 

1. Merancang dan mengimplementasikan “Sistem Keamanan Kendaraan 

Menggunakan Sensor Sidik Jari Berbasis Mikrokontroler Arduino” pada 

kendaraan. 

2. Membuat program dan alat control sintem kemaanan sekaligus otomatisasi 

on/off pada kendaraan. 

3. Menguji apakah otomatiasi alat dapat menyalakan dan memeatikan kendaraan. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

Metode ini dilakukan untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber kajian, 

landasan teori yang mendukung, data-data, atau informasi terutama mengenai 

Mikrokontroler Arduino dan implementasinya. Hal ini dilakukan sebagai acuan 

dalam melakukan perencangan, pembuatan alat,dan penyusunan laporan tidak 

menyimpang dari prosedur dan ketentuan yang ada.  

 

1.5.2 Perencangan dan PengembanganAlat 

Metode ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rangkaian alat yang tepat 

sehingga di peroleh hasil rancangan yang sesuai dengan yang di inginkan. 

 

1.5.3 Pengujian Alat 

Dalam metode ini diharapkan dapat tercapainya hasil sesuai dengan yang di 

harapkan di awal, adapun skenario pengujian alat sebagai berikut : 
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1) Apakah sensor  sidik jari dapat memindai dengan normal dan menyimpan 

sidik jari? 

2) Apakah Arduino Uno R3 bisa menerima informasi dari fingerprint dan 

memberi intruksi Relay? 

3) Apakah Relay bisa menyalakan dan mematikan kendaraan? 

4) Apakah alarm bisa menyala pada saat Inputan sidik jari salah? 

 

1.5.4 Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan pembuatan laporan dan dapat dipergunakan 

untuk pengembangan, dan penelitian lanjutan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistemika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab antara 

lain sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir yang 

berjudul “SISTEM KEAMANAN KENDARAAN  MENGGUNAKAN 

SENSOR SIDIK JARI BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO” 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika 

penulisan.  

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan 

yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan sistem keamanan 

kendaraan  menggunakan Arduino Uno R3. 

 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan perancangan alat yang akan di buat. Perancangan 

tersebut meliputi perancangan alat, perancangan arsitektur dan sistem. Dari bab ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk implementasi coding 

program dan pengujian. 
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BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, aplikasi yang 

dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini 

akan dilakukan pengujian dimana alat sudah berjalan sesuai dengan perancangan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari alat yang telah di buat serta 

saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem di 

masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




