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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia telah banyak mengakibatkan 

kerugian pada masyarakat, salah satu adalah pencurian kendaraan bermotor roda 

dua. Salah satu cara untuk mengantisipasi kerugian tersebut adalah dengan 

menyediakan berbagai macam peralatan keamanan mulai dari sistem sederhana, 

menggunakan kunci tambahan, hingga peralatan canggih dengan menggunakan 

alarm. Tetapi, semua hal di atas belum menjamin keamanan kendaraan 100%, 

karena alat seperti sistem alarm dan kunci tambahan tersebut masih memiliki 

kekurangan, yaitu pada sistem alarm pencuri masih dapat mencuri kendaraan 

dengan cara memotong kabel yang berfungsi untuk menghidupkan alarm. 

Sedangkan jika menggunakan gembok pemilik lupa untuk memasangnya 

(Pangaribuan, 2013). 

Penggunaan kunci pengaman pada kendaraan bermotor menggunakan Radio 

Frequency Identification (RFID). Cara kerja kunci keamanan menggunakan RFID 

yaitu menggunakan kartu Tag id sebagai kartu identitas atau pengenal ketika 

hendak menghidupkan kendaraan bermotor. Namun kunci keamanan menggunakan 

RFID masih memiliki kekurangan, yaitu penggunaan kartu Tag id untuk identitas 

atau pengenal sering rusak dan hilang. Maka untuk mengatasi kelemahan sistem di 

atas, saat ini telah berkembang penelitian sebuah kartu pintar yang disebut Near 

Field Communication (NFC).  

NFC adalah sebuah teknologi baru untuk perangkat-perangkat elektronik yang 

memungkinkan perangkat tersebut saling berkomunikasi satu sama lain dengan 

hanya menyentuh atau mendekatkannya dalam jarak yang sangat dekat 

(contactless). Salah satu perangkat elektronik yang sudah menggunakan teknologi 

NFC yaitu pada perangkat smartphone android. Beberapa keunggulan dari NFC 

dibandingkan dengan teknologi sejenis yaitu seperti tingkat keamanan yang  lebih  

baik,  kebutuhan  daya  kecil, pengaturan  koneksi  yang  sederhana menyebabkan 

NFC menjadi  pilihan  utama  dalam  penerapan  sistem keamanan elektronis saat 

ini (Hidayatullah, 2013). 
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 Untuk mengatasi kelemahan dari sistem keamanan kendaraan menggunakan 

RFID di atas, maka pada alat ini juga akan dibuat sistem monitoring pada kendaraan 

dengan memanfaatkan teknologi GPS. Pemanfaatan teknologi GPS pada sistem 

keamanan kendaraan  bermotor merupakan alternatif  solusi  yang  menarik. Ini 

dapat menjadi  solusi sebenarnya  dari  masalah  keamanan  kendaraan. Dengan 

menggunakan GPS, pemilik kendaraan dapat melacak lokasi kendaraannya  

dimanapun berada (Nurhanto, 2015).  

 Maka pada penelitian ini penulis akan mencoba mengembangkan penelitian-

penelitian sebelumnya dengan menerapkan model sistem keamanan ganda yang 

terdiri dari dua lapisan pengamanan untuk keamanan kendaraan bermotor, yaitu 

sistem keamanan yang menggunakan sistem identifikasi dengan memanfaatkan 

fitur NFC pada Smartphone dan sistem keamanan kedua menggunakan sistem 

monitoring kendaraan dengan memanfaatkan GPS. Dengan menerapkan sistem 

identifikasi dan monitoring, diharapkan keamanan kendaraan bermotor akan lebih 

terjamin. Karena untuk menghidupkan mesin kendaraan harus melewati sistem 

identifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan nomor identitas, dan hanya satu 

nomor identitas yang dikenali yang dapat menghidupkan mesin kendaraan. Sistem 

monitoring kendaraan juga menjadi kelebihan dari sistem keamanan  ini, karena 

kita dapat melihat titik lokasi kendaraan tersebut secara real-time dengan 

menggunakan aplikasi web.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat sistem keamanan berupa kunci pada kendaraan 

bermotor memanfaatkan fitur NFC? 

2. Bagaimana menentukan titik lokasi kendaraan menggunakan GPS dengan 

mekanisme penerimaan dan pengiriman data dari sebuah Mikrokontroler? 

3. Bagaimana menampilkan koordinat GPS modul pada Google Maps? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari Pengembangan Sistem Keamanan Ganda Kendaraan Bermotor 

Menggunakan NFC dan GPS dengan Integrasi Google Maps adalah: 
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1. Dapat memberikan keamanan yang lebih baik kepada pemilik kendaraan 

dengan menggunakan sistem keamanan kunci menggunakan fitur NFC. 

2. Menghasilkan alat yang mampu melacak posisi kendaraan yang hilang 

dengan sensor GPS dan GSM Shield yang ditampilkan menggunakan 

aplikasi web. 

3. Menghasilkan rancangan aplikasi web yang dapat menampilkan lokasi 

kendaraan dalam bentuk peta dengan memanfaatkan Google Maps. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Pada penelitian ini, tentunya ada beberapa manfaat yang diharapkan. Manfaat 

yang diharapkan adalah: 

1. Dengan alat ini diharapkan dapat mengurangi kasus pencurian pada 

kendaraan bermotor. 

2. Diharapkan dapat mempercepat dalam memberikan informasi bila terjadi 

pencurian kendaraan. 

3. Menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat GPS untuk 

melacak posisi kendaraan yang hilang. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pengujian sistem pengamanan GPS terbatas pada lokasi outdoor.  

2. Seluruh mekanisme pembuatan sistem keamanan kendaraan bermotor, 

mulai dari pembacaan data posisi dari GPS receiver hingga visualisasi 

posisi hasil pelacakan di user pemantau termasuk dalam batasan. 

3. Pesan  yang  dikirim  oleh  GSM  berupa  nilai  longitude  dan  latitude  

untuk menampilkan alamat lokasi kendaraan. 

4. Pengiriman data posisi hanya dapat berlangsung dengan dukungan network 

operator yang menyediakan fitur GPRS dan selama GPRS device tidak 

dalam wilayah blank spot atau di dalam gedung. 

5. Tidak menangani kesalahan sistem yang ditimbulkan dari sisi network 

operator dan internet provider. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan tentang tugas akhir.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengulas tentang dasar teori yang mendukung untuk selanjutnya digunakan 

untuk pembahasan pada perencanaan atau perancangan penelitian.  

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Berisi tentang perencangan dan pembuatan rangkaian elektronika dan alat 

berdasarkan blok diagram.  

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil pengujian dan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh 

dari lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran 

atas kerja alat yang diperoleh dalam pembutan tugas akhir ini.  

  

 


