
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Manusia 

memerlukan jaminan keamanan atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai macam 

pengembangan dalam bidang teknologi diarahkan untuk memberikan atau 

meningkatkan keamanan dalam kehidupan manusia. Akhir-akhir ini banyak terjadi 

kehilangan barang-barang berharga salah satunya yaitu kendaraan bermotor 

(Nurhartono, 2015). 

Pencurian kendaraan bermotor dan disertai dengan perampasan yang terjadi 

di Indonesia semakin marak terjadi. Selama ini, banyak kendaraan bermotor 

khususnya sepeda motor yang masih belum dilengkapi dengan sistem keamanan 

yang memadai. Solusi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor hanya 

dengan memakai kunci ganda atau alarm. Namun dalam pemakaian kunci ganda, 

pemilik sering lupa memasang kunci ganda dan adapun alarm sekarang ini yang 

banyak dijumpai dilapangan adalah alarm konvensional yang hanya mengeluarkan 

bunyi apabila motor digoyang atau disentuh (Nahrowi, 2012). 

Penerapan teknologi RFID dan database otomatis pada sistem identifikasi 

kendaraan di pintu akses suatu tempat merupakan salah satu upaya untuk 

menyediakan suatu sistem identifikasi yang cepat, mudah, otomatis dan tetap 

memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sistem ini akan memberikan banyak 

kemudahan baik bagi pengguna kendaraan maupun bagi pihak pengelola, sehingga 

ketika waktu yang diperlukan dalam melakukan perjalanan menjadi lebih singkat, 

namun faktor keamanan yang ada tetap terjamin (Mahadir, 2008). 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu sistem keamanan pada sepeda 

motor yang bersifat fleksibel agar pemilik motor merasa nyaman dan aman saat 

mengendarai motor maupun saat motor di parkir. Oleh karena itu, salah satu 

alternatif dalam upaya meningkatkan sistem keamanan pada sepeda motor dapat 

dilakukan dengan cara menggunakan sarung tangan yang telah dilengkapi dengan 

menerapkan konsep Arduino Nano dan sistem RFID (Radio Frequency 

Identefication). Teknologi ini dipilih karena dapat meminimalisir terjadinya 

pencurian ataupun perampasan sepeda motor yang marak terjadi akhir-akhir ini.  



1.2 Rumusan Masalah  

Berikut rumusan masalah Tugas Akhir ini adalah : 

Bagaimana merancang sistem keamanan pada sepeda motor menggunakan 

Smart Card dengan menerapkan Arduino Nano berbasis RFID. 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah : 

Agar pembahasan permasalahan tidak menyimpang dari pokok bahsan maka 

perlu adanya batasan masalah. Dalam Tugas Akhir ini, alat yang digunakan adalah 

: RFID RDM6300, Tag 125 kHz, Aki 12V. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Tugas Akhir ini adalah : 

Menghasilkan sistem keamanan pada sepeda motor menggunakan Smart 

Card dengan menerapkan Arduino Nano berbasis RFID. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang meliputi: 

 Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, tujun, dan ruang lingkup pembahasannya dan 

metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan digunakan dalam 

perencanaan dan pembuatan tugas akhir. Dasar teori yang sudah terlalu 

umum tidak perlu dituliskan dengan panjjang lebar, cukup ditulis ringkas 

saja. 

 Bab III : Perancangan Sistem 

Bab ini membahas perencanaan dan perancangan tugas akhir  

 Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi implementasi dari desain di-bab 3, perangkat yang digunakan 

dan membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari system yang 

telah dibuat. 

 

 

 



 Bab V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan dan

perealisasi tugas akhir ini serta saran untuk memperbaiki kekurangan dari

perancangan sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik.


