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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jumlah kendaraan terutama roda dua yang meningkat memicu tumbuhnya 

area parkir yang luas yang mampu menampung sepeda motor yang cukup banyak. 

Area parkir yang luas ini kemudian menimbulkan masalah dalam hal keamanan, 

antrian masuk dan keluar area parkir, menemukan area parkir yang kosong, dan 

beberapa hal lainnya. Permasalahan dalam menemukan area parkir yang kosong, 

maka di perlukan sistem yang mampu memberikan informasi bagi pengguna 

parkir mengenai jumlah kapasistas parkir dan jumlah parkir yang masih kosong 

atau yang masih belum terisi. Dimana saat kendaraan berada pada pintu masuk 

area parkir, terdapat layar petunjuk kode blok area yang kosong sehingga saat 

pengguna parkir memasuki area parkir dapat langsung menuju lokasi yang telah di 

informasikan pada layar pintu masuk area parkir. 

Selain permasalahan tersebut, area parkir saat ini masih banyak 

menggunakan petugas pada akses pintu masuk dan keluarnya, terutama area parkir 

berbayar salah satunya area parkir di sekitar Terminal Bus ataupu Statiun Kereta. 

Sistem parkir ini masih manual menggunakan karcis parkir untuk mencatat 

kendaraan yang masuk. Pada sistem parkir otomatis yang ada saat ini juga masih 

menggunakan petugas parkir di pintu keluar area parkir, dimana petugas akan 

melakukan scanning karcis parkir untuk mendapat gambar dan data pada waktu 

kendaraan tersebut memasuki area parkir yang kemudian petugas dan pengguna 

parkir melakukan transaksi biaya parkir. Dengan kemajuan teknologi, proses 

transaksi tunai dapat diganti dengan transaksi elektronik, yakni menggunakan 

sistem prabayar. 

Sistem parkir otomatis yang ada saat ini, dapat di tingkatkan dengan sistem 

yang dapat melakukan pencatatan data dan dapat diverifikasi ketika keluar. 

Aplikasi Sistem ini dapat melakukan pembacaan dan mendapatkan data yang 

tersimpan di dalam kartu cerdas jenis MIFARE dan jenis kartu cerdas lain yang 

mendukung ISO 14443 tipe A dengan kecepatan pembacaan data rata-rata adalah 

15.9 milidetik. Dengan menambahkan sistem pengenalan kendaraan secara 
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otomatis maka sistem ini dapat di tingkatkan menjadi sistem parkir otomatis tanpa 

petugas, dengan menggunakan pengolahan citra gambar plat nomor kendaraan.    

Sistem parkir ini dapat mencatat data kendaraan dan waktu penggunaan area 

parkir sehingga sistem transaksi akan menjadi elektronik prabayar, dimana 

pengguna parkir akan memiliki kartu dan terisi saldo dalam satuan menit dan akan 

berkurang sesuai lama penggunaan area parkir.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah – masalah yang dapat diselesaikan dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang software sistem area parkir yang dapat 

menginformasikan area parkir? 

2. Bagaimana merancang software sistem area parkir yang dapat 

menginformasikan data waktu penggunaan area parkir, dan biaya? 

3. Bagaimana merancang software sistem parkir prabayar otomatis dengan 

identifikasi RFID? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan Raspberry Pi 3 model B. 

b. Menggunakan Mifare NFC Reader ACR122U. 

c. Menggunakan Arduino Uno tipe atmega328 

d. Menggunakan software OpenCV untuk menjalankan metode ANPR 

e. Menggunakan CCTV jenis IP Kamera dengan tipe IP Camera fixed, 2 

Mega Pixel, 1080P, ONVIF 2.0, IR, Waterproof, Outdoor. 

f. Menggunakan Liquid Crystal Diode (LCD) Waveshare 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari implementasi sistem parkir otomatis berbasis NFC 

diharapkan: 

a. Merancang sistem area parkir yang dapat menginformasikan slot area parkir 

yang kosong pada layar LCD. 

b. Merancang merancang sistem parkir prabayar otomatis dengan identifikasi 

plat nomor kendaraan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir digambarkan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat  dan uraian singkat tentang penelitian yang pernah 

dilakukan. 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

Berisi tentang penjelasan rangkaian dan pembuatan sistem yang 

akan dibuat. 

BAB IV HASIL ALAT DAN ANALISA 

Berisi tentang hasil pengujian alat dan analisa terhadap data yang 

diperoleh. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan 

dan saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 


