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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari 

Kantor Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kendaraan bermotor di 

indonesia terus mengalami peningkatan, sejak tahun 2012 hingga 2016 

tercatat rata-rata kenaikan jumlah per tahun adalah 13.62% dengan angka 

tertinggi di tahun 2016 mencapai 94.373.324 unit kendaraan. Di sisi lain, 

angka kecelakaan ternyata juga terus mengalami peningkatan. Dengan 

rentang waktu yang sama, jumlah kecelakaan tertinggi terjadi di tahun 2016 

yang mencapai angka 117.949 kejadian[1]. Telah banyak usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun produsen kendaraan bermotor untuk 

menurunkan tingkat kecelakaan ini, salah satunya adalah dengan menerapkan 

ilmu dan teknologi dalam berkendara untuk menekan tingkat kecelakaan saat 

berkendara. 

Dengan terus meningkatnya teknologi informasi khususnya jaringan 

komputer dan Internet, para peneliti di bidang ini juga mencoba memberikan 

kontribusi mereka dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam 

berkendara. Salah satu topik penelitian yang populer dalam bidang jaringan 

dan industri otomotif adalah Vehicular Ad-Hoc Network (VANET)[2]. Riset 

di bidang ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem komunikasi 

antar kendaraan untuk mendapatkan kecepatan dan efisiensi biaya distribusi 

data.  

VANET merupakan sub topik dari Mobile Ad-Hoc Network (MANET), 

keduanya memiliki pendekatan yang sama yaitu tidak membutuhkan 

keberadaan infrastruktur jaringan tetap, sehingga cepat dan mudah untuk 

dapat diaplikasikan. Tetapi ada beberapa faktor yang secara jelas 

membedakan kedua konsep tersebut, yaitu node dalam VANET memiliki 
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pergerakan lebih cepat dengan pola yang terkontrol sesuai lintasan jalan yang 

dilalui, tersedianya sumber daya (terutama energi) yang lebih melimpah, dan 

skenario aplikasi yang berbeda dari MANET [3].  VANET dikembangkan 

dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan di perjalanan, 

termasuk juga untuk memberikan kenyamanan pengendara dan penumpang 

ketika berkendara.  Sedangkan MANET dikembangkan pada aplikasi yang 

lebih luas misalnya pada bidang militer, penanganan bencana, bidang 

pertanian dan sebagainya. VANET juga berbeda dengan Wireless Sensor 

Network, VANET memiliki pergerakan lebih cepat dengan pola yang 

terkontrol sesuai lintasan jalan yang dilalui sedangkan Wireless Sensor 

Network memproses data yang diperoleh dan berkomunikasi, akan tetapi 

dikembangkan dalam skala yang besar serta dapat dihubungkan satu sama 

lain [4]. 

Model komunikasi yang digunakan dalam VANET biasanya dibagi 

menjadi dua jenis yaitu komunikasi vehicle to vehicle (V2V) dan vehicle to 

infrastructure (V2I). Komunikasi V2V biasa digunakan oleh aplikasi yang 

hanya membutuhkan komunikasi antar kendaraan saja, dengan kata lain 

aplikasi ini tidak membutuhkan komunikasi dengan infrastruktur jalan raya.  

Contohnya adalah aplikasi untuk peringatan kecelakaan kepada kendaraan di 

sekitarnya. Sedangkan V2I digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan 

komunikasi antara kendaraan dengan infrastruktur jalan raya atau jaringan 

Internet. Contohnya aplikasi untuk kendaraan yang terhubung dengan Internet 

atau server pusat. Meskipun demikian, secara umum aplikasi dalam VANET 

membutuhkan jalur komunikasi yang reliabel untuk menyampaikan pesan 

kepada tujuan yang sudah ditentukan [5]. 

Model Komunikasi yang dibahas adalah komunikasi vehicle to vehicle 

(V2V) dimana setiap kendaraan akan saling melakukan komunikasi. 

Komunikasi antar node digunakan jaringan Ad-hoc yang diilustrasikan dalam 

gambar berikut ini : 
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Gambar 1.1 Blok Diagram Ad-hoc Network 

 

Jaringan Ad-hoc ini mempunyai cara kerja yaitu node A akan mengirim 

informasi atau data ke node B, kemudian node B akan mengirim ke node C 

tahap yang terakhir node C akan mengirim data ke node D sehingga sumber 

akan mengirimkan informasi kepada semua node. [6] alarm akan bekerja 

ketika sebuah mobil mengalami kecelakaan dan mengirimkan sinyal ke mobil 

yang sedang melaju di belakangnya, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya 

kecelakaan yang lebih parah atau kecelakaan beruntun. Kendaraan bermotor 

yang telah menerima sinyal dari kendaraan yang mengalami kecelakaan akan 

mengirimkan informasi kepada kendaraan bermotor lain yang berada di 

belakangnya menggunakan sistem komunikasi multi-hop. Sinyal yang di 

terima kendaraan tersebut akan menyampaikan informasi kecelakaan ke 

kantor polisi terdekat. 

Komunikasi antar kendaraan menggunakan wireless HC 12. 

Keunggulan dari wireless HC 12 adalah transmisinya sangat jauh yaitu 1.000 

m dan juga ada Modul Circuit Unit di dalam modul, dan pengguna tidak perlu 

memprogram modul secara terpisah, dan semua mode transmisi transparan 

hanya bertanggung jawab untuk menerima dan mengirim data port serial, 

sehingga mudah digunakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penyusunan proposal ini adalah 

bagaimana merancang teknologi Vehicular Ad-hoc Network (VANET) 

menggunakan wireless HC 12 dan menerapkan teknologi Vehicular Ad-hoc 

Network (VANET)  pada kendaraan bermotor. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah merancang teknologi 

Vehicular Ad-hoc Network (VANET)  menggunakan wireless HC 12 dan 

menerapkan teknologi Vehicular Ad-hoc Network (VANET)  pada kendaraan 

bermotor. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Sejumlah permasalahan yang dibahas pada penulisan tugas akhir ini 

dibatasi ruang lingkup pembahasannya,yakni: 

1. Jaringan  nirkabel  yang  digunakan  adalah  Vehicular  Ad-hoc 

Network (VANET). 

2. Komunikasi  yang dibangun  adalah  komunikasi  antar  kendaraan  

(vehicle to vehicle (V2V) ). 

3. Wireless yang digunakan adalah HC 12. 

4. Menggunakan AT-mega 8 sebagai pengendali utama sistem 

5. Teknologi Vehicular Ad-hoc Network (VANET)  hanya di terapkan 

pada kendaraan bermotor. 

6. Mengunakan wireless modul HC12 sebagai media komunikasi data 

Menggunakan back up baterry charger sebagai cadangan apabila 

sistem kelistrikan kendaraan bermotor mengalami masalah ketika terjadi 

benturan atau tabrakan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berurutan dan berkaitan 

agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini. 

 Bab pertama berisi tentang  bagaimana pembaca dapat 

memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan 

masalah. 

 Bab kedua berisi tentang dasar teori, prinsip kerja Serta hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian. 
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 Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian dimana terdapat

konsep penelitian dan arah penelitian, dimana terdapat diagram

sistem per blok dan perancangan sistem.

 Bab keempat membahas hasil dan tujuan pengujian dari

penelitian yang dipaparkan secara per blok dan pengujian secara

menyeluruh, dimana terdapat hasil inti dari penelitan ini.

 Bab kelima terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang berdasar

pada rumusan masalah, dan saran yang didapat dalam proses

pengerjaan penelitian.


