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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh 

masyarakat Indonesia karena sangat mudah digunakan, seiring dengan 

bertambahnya jumlah sepeda motor tersebut, kasus-kasus pencurian juga 

mengalami kenaikan. Modus pencurian yang banyak dilakukan adalah dengan 

merusak kunci kontak sepeda motor agar stang kemudi dapat digunakan dan mesin 

dapat dihidupkan. Modus yang lain adalah dengan mengangkat sepeda motor dan 

memasukkannya kedalam mobil boks. Pada kasus lain juga sering terjadi di area 

parkir, dimana meski sistem parkir dilengkapi dengan metode pengecekan STNK 

dan kartu parkir namun seringkali terjadi kecolongan akibat pemalsuan kartu parkir 

maupun STNK serta lengahnya pengawasan. Kejadian ini sering dialamai di 

berbagai kampus seperti halnya dikampus UMM pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan 

laporan Malangtimes.com (13 januari 2016), Satuan Reserse dan Kriminal 

(Reskrim) Kota Malang berhasil menangkap gembong pencuri kendaraan bermotor 

spesialis kampus. Tersangka dengan identitas HR (23) dan DI (29) diketahui telah 

melakukan 63 kali pencurian di lima kampus di Kota Malang. Kasat Reskrim Polres 

Kota Malang, AKP Tatang Prajitno menjelaskan kedua tersangka ini melakukan 

aksinya sebanyak 33 kali di Universitas Brawijaya (UB), 11 kali di Universitas 

Negeri Malang (UM), 7 kali di Universitas Negeri Islam Malang (UIN), 7 kali di 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan 5 kali di Universitas Islam 

Malang (Unisma).[1] 

Untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pencurian pada kendaraan 

bermotor, maka diperlukan suatu sistem alarm kendaraan seperti yang telah banyak 

beredar dipasaran mulai dari sistem sederhana hingga menggunakan teknologi 

canggih pemantau lokasi seperti halnya GPS, namun sayangnya sistem alarm 

tersebut tidak mampu memberikan pengamanan lebih dan terkontrol meski 

kendaraan diparkir ditempat parkir dengan tingkat pengamanan terkontrol seperti 

halnya pada kampus UMM, apalagi tempat parkir diarea kampus UMM berada di 

tiga lokasi berbeda. Hal ini tentu menyulitkan pengamanan bagi pihak security 
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dalam mengungkap modus pencurian yang ada dalam lingkungan kampus tersebut, 

sehingga diperlukan sebuah system pengamanan dengan menggunakan coverage 

area agar meliputi seluruh wilayah kampus dan dapat memberikan informasi 

pencurian pada pihak security kampus sehingga dapat mencegah terjadinya 

pencurian. 

Menanggapi permasalahan sebagaimana latar belakang diatas, maka pada 

penyusunan skripsi ini penyusun akan merancang sebuah sistem pengaman 

kendaraan bermotor secara terkontrol dan tercover area kordinat GPS area kampus, 

ini dilengkapi dengan sistem GPS dan modul transceiver yang dapat memberikan 

informasi lokasi pada bagian pemantau (base station/ security), dimana saat user 

mengaktifkan mode alarm kendaraan (node) kemudian terjadi percobaan pencurian 

oleh pihak tak bertanggung jawab, maka kendaraan akan dimatikan secara otomatis 

saat kendaraan melaju meninggalkan area kampus, selanjutnya alat akan 

mematikan mesin kendaraan secara otomatis, membunyikan alarm dan 

mengirimkan informasi lokasi atau posisi pada basestation berupa lokasi peta 

digital googlemaps pada PC. Dengan demikian pihak security dapat segera 

melakukan pengejaran yang tidak jauh karena kendaraan tersebut dimatikan disaat 

lokasi GPS mendeteksi lokasi diluar zona aman kampus. Adapun sistem transmisi 

pemancar data menggunakan long range transmitter Lora SX1278 sebagai media 

pengirim dan penerima data jarak jauh yang mampu berkomunikasi dengan 

jangkauan hingga 10Km dengan mengacu pada datasheet agar dapat mengkover 

area yang luas sehingga lokasi kendaraan dapat terpantau di seluruh area (zona) 

kampus. Sementara itu proses pengiriman dan data dirancang menggunakan 

topologi MANET (Mobile ADHOC Network)[2][3]. Pada proses transmisi data 

menggunakan MANET ini, maka sistem akan berkomunikasi satu sama lain secara 

berderet maupun searah dalam mengirim data ke tujuan[3]. Dengan demikian saat 

sistem transmitter pada kendaraan mengirim informasi ke pos pantau (receiver), 

maka data akan dibrodcast ke segala arah hingga tercapai ke pos pantau baik secara 

langsung atau diterima dan dikirim ulang oleh system pada kendaraan lainnya 

hingga mencapai pos pantau. Dengan demikian proses pengiriman data dapat 

dilakukan secara berderet hingga terkirim ke tujuan[3]. Berdasarkan hal tersebut 

maka dibuatlah sebuah sistem pengaman motor dengan judul “RANCANG 
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BANGUN SISTEM EMERGENCY ZONA PARKIR UMM DAN PELACAK 

LOKASI KENDARAAN MENGGUNAKAN SISTEM MOBILE ADHOC 

NETWORK (MANET) VIA TRANSMITTER LORA SX1278 BERBASIS 

MIKROKONTROLLER  ATMEGA 64 (Base Station)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan Latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah di 

titik beratkan pada : 

1. Bagaimana merancang topologi MANET menggunakan modul 

Transceiver Lora SX1278 

2. Bagaimana merancang perangkat keras agar data yang dikirim dari 

node dapat diterima dan diolah pada PC. 

3. Bagaimana merancang perangkat lunak untuk proses pembacaan dan 

konversi data serial dan mengirim informasi pada PC 

4. Bagaimana merancang perangkat lunak Delphi agar sistem dapat 

mengakses google map dan menampilkan informasi koordinat dari 

penerimaan data GPS serta melakukan pemetaan posisi. 

5. Bagaimana merancang sistem emergency zona parkir UMM dan 

pelacak lokasi kendaraan menggunakan sistem mobile adhoc network 

(manet) via transmitter lora sx1278 berbasis mikrokontroller  atmega 

64 pada bagian base stasion 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar permasalahan tidak terlalu luas, serta sistematis dan terarah, maka 

pembahasan dibatasi hanya pada hal-hal berikut ini : 

1. Pengontrol utama sistem dirancang menggunakan PC. 

2. Menggunakan bahasa pemrograman Delphi sebagai penampil informasi 

koordinat pada googlemaps dan text dari pengirim. 

3. Menggunakan modul transceiver long range Lora SX1278 

4. Sistem yang dirancang terdiri dari 2 Node dan 1 Base station 

5. Karena pada alat ini dibagi menjadi 2 bagian, maka pada skripsi ini hanya 

membahas bagian Base Station.  
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1.4 Tujuan 

 Penulisan Skripsi ini bertujuan : 

1. Merancang topologi MANET menggunakan modul Transceiver Lora 

SX1278 

2. Merancang perangkat keras agar data yang dikirim dari node dapat diterima 

dan diolah pada PC 

3. Merancang perangkat lunak untuk proses pembacaan dan konversi data 

serial dan mengirim informasi pada PC 

4. Merancang perangkat lunak Delphi agar sistem dapat mengakses google 

map dan menampilkan informasi koordinat dari penerimaan data GPS serta 

melakukan pemetaan posisi 

5. Merancang sistem emergency zona parkir UMM dan pelacak lokasi 

kendaraan menggunakan sistem mobile adhoc network (manet) via 

transmitter lora sx1278 berbasis mikrokontroller  atmega 64 pada bagian 

base stasion 


