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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alat Pengaman Kendaraan Bermotor Terbaru Saat ini

Teknologi keamanan motor yang terbaru saat ini adalah keamanan motor 

menggunakan perangkat remote berupa aplikasi mobile berplatform android [9], 

ios, atau windows phone. Teknologi ini menggunakan akses jaringan berupa 

internet sebagai media komunikasinya [10]. Dengan menggunakan  teknologi ini 

sepeda motor bisa dinyalakan menggunakan perangkat mobile. Ada juga model 

yang lain menggunakan sandi lewat keypad sebagai media keamanannya. 

Keamanan sepeda motor seperti yang telah disebutkan di atas memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu:

1. Keypad cenderung mudah rusak.

2. Jika menggunakan internet/SMS/MMS maka harus rutin mengecek pulsa 

atau paket data. 

3. Jika pulsa atau paket data habis, maka aplikasi motor tidak bisa 

berkomunikasi dengan sepeda motor.

Untuk mengatasi kelemahan sistem tersebut, kami akan merancang sebuah 

sistem keamanan pada kendaraan bermotor yang menerapkan sistem pengacakan 

kode sebagai inputan untuk menyalakan motor yang diintegrasikan dengan 

smartphone. Input kode akan di update setiap harinya agar sistem lebih aman. 

Dengan diterapkannya sistem yang seperti ini, kami berkeyakinan bahwa alat yang 

akan dibangun memiliki kinerja yang efektif dan efisien, serta tidak terdapat 

kelemahan seperti yang telah dipaparkan di atas.

2.2 Arduino Uno

Umumnya mikrokontroller disebut sebagai µC, uC atau MCU. 

Mikrokontroller dapat disebut juga sebagai komputer mini atau mikro dalam sebuah 

IC (Integrated Circuit) yang di dalamnya memuat antar muka, processor dan 

memory. Salah satu papan mikrokontroller yang akan dipakai pada pengerjaan alat 

ini adalah papan Arduino Uno. Papan Arduino ini merupakan hardware / modul 

mikrokontroller siap pakai tanpa merakitnya dari awal. Untuk melakukan 
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pemrograman terhadap mikrokontroller ini digunakan software Arduino IDE 

(Integrated Development Environment). Untuk instalasinya IDE ini bisa di install 

diberbagai system, naik itu Windows, mac, ataupun Linux. 

Daya operasi Arduino Uno adalah 5 volt. Daya tersebut dapat diberikan 

melalui koneksi USB (laptop /  komputer, dll) atau bisa juga menggunakan daya 

eksternal seperti battery dan adaptor yang ouputnya sudah di convert menjadu DC. 

Pemberian tegangan yang disarankan adalah minimal 7 volt sampai dengan 

maksimal 12 volt. Jika pemberian tegangan masukan dibawah 7 volt, maka Arduino 

tetap bisa beroperasi, akan tetapi kerjanya tidak stabil. 

GPIO (General Purpose Input Output) yang dimiliki Arduino Uno ada 14 

pin yang semuanya bisa dijadikan input atau output. Setiap pin input dan output 

arduino beroperasi pada tegangan 5 volt dan maksimal arus yang diterima adalah 

0.04 A. Dalam komunikasi serial melalui USB, Arduino Uno sudah dilengkapi 

dengan ATmega8U2 yang berfungsi juga sebagai port virtual com. 

2.3 Bluetooth HC-05

Modul Bluetooth HC ialah salah satu alat untuk berkomunikasi secara 

nirkabel untuk menggantikan komunikasi dengan kabel data. Bluetooth ini 

memiliki dua jenis seri, yaitu seri ganjil dan seri genap. Seri ganjil seperti HC-03 

dan HC-05 merupakan perbaikan dari seri genap HC-04 dan HC-06.

Gambar 2.1 Modul Bluetooth HC-05

Pada penelitian ini digunakan modul Bluetooth HC-05 dengan masukan 

tegangan minimal 3.6 volt dan maksimal 6 volt. Modul ini memiliki kecepatan 
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default 9600 bps dan bisa di atur ulang oleh pengguna dengan kecepatan 1200 bps 

hingga 1,35 Mbps. Keunggulan dari HC-05 adalah dapat di atur sebagai mode slave 

atau mode master. Sehingga pengguna dapat menyesuaikannya sendiri sesuai 

kebutuhan. 

2.4 Gaussian Distribution 

Pada modul Arduino Uno & HC-05 digunakan software Arduino sebagai 

pemrogramannya. Begitu juga dengan pencarian nilai acak yang akan digunakan 

sebagai kode verifikasi pengaktifan motor. Dalam hal ini digunakan algoritma 

Gaussian distribution sebagai model pengacakan kode yang nantinya akan dikirm 

ke smartphone pengguna. 

Metode Gaussian Distribution merupakan algoritma penting didalam 

berbagai bidang ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya pada bidang ilmu yang 

berhubungan dengan keadaan-keadaan random. Sering terjadinya keadaan alamiah 

secara acak dapat diprediksi peluang kemunculannya yang kemudian disebut 

sebagai Gaussian distribution atau sering juga disebut sebagai distribusi normal. 

Terdapat sebuah fakta yang dipublikasikan oleh teorema limit pusat (Central Limit 

Theorem) yang hingga kini fakta tersebut dianggap penting. Alasan lainnya 

mengapa distribusi normal dianggap begitu penting adalah fakta yang diungkapkan 

oleh teorema limit-pusat (central-limit-theorem). Teorema ini menyatakan bahwa 

rata-rata aritmatika dari semua iterasi pengubah nilai acak yang terdefinisikan 

dengan baik akan didistribusikan mendekati Gaussian distribution..

2.5 Modul Relay

Relay merupakan komponen elektronik yang sering digunakan sebagai 

pemutus atau penyambung pada suatu rangkaian. Bisa digunakan untuk rangkaian 

arus kuat ataupun pada arus lemah. Relay menganut prinsip kerja induksi medan 

elektromagnetik. Yaitu jika sebuah penghantar teraliri arus listrik maka di sekitaran 

penghantar akan timbul yang namanya medan magnet. Setelah menghasilkan 

medan magnet dari arus listrik yang dialirkan, proses selanjutnya akan di 

induksikan ke logam ferromagnetis.  
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Alasan menggunakan logam ferromagnetis adalah logam ini merupakan 

logam yang mudah terinduksi medan elektromagnetik. Logam ini akan selalu 

memiliki sifat kemagnetan selama kumparan yang melilitnya masih teraliri arus 

listrik. Begitu juga sebaliknya jika kumparan yang melilit ferromagnetis tidak lagi 

teraliri arus listrik maka yang terjadi adalah sifat kemagnetannya akan menghilang.

Gambar 2.2 Bentuk dan Simbol Relay

Relay diibaratkan sebagai jembatannya arus listrik sehingga relay ini memiliki dua 

kontak poin penting yaitu kontak Normally close (NC) dan kontak Normally open 

(NO). Kontak NC memiliki kondisi awal yang selalu berada pada posisi tertutup. 

Artinya rangkaian sudah terhubung. Jika koil relay sudah teraliri arus listrik (relay 

diaktifkan) maka kontak NC akan terbuka sehingga rangkaian menjadi terbuka atau 

arus terputus. Sedangkan kontak NO berkebalikan dengan kontak NC. Kontak Nc 

memiliki kondisi awal yang selalu berada pada posisi terbuka. Artinya rangkaian 

masih terputus. Jika relay diaktifkan maka kontak NO yang awalnya terbuka akan 

menjadi tertutup sehingga rangkaian putus atau menjadi terbuka.

Relay memiliki beberapa fungsi umum yang biasanya diaplikasikan pada 

rangkaian elektronik. Bisa difungsikan sebagai logic function, penundaan waktu, 

mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan sinyal masukan tegangan 

rendah, dan melindungi motor ataupun komponen lainnya akibat kelebihan 

tegangan, arus ataupun hubung singkat.


