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BAB III 

METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini akan menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan 

sistem keamanan kendaraan bermotor, baik itu secara software maupun secara 

hardware yang digunakan dalam pembuatan alat tersebut. 

3.1    Perancangan Alat 

Dalam tahap ini, perancangan alat harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

 Sederhana, bertujuan agar instalasi dapat dilakukan siapapun;

 Kecil, agar tidak memerlukan banyak space pada sepeda motor;

 Konsumsi daya kecil, agar memastikan penggunaan alat tidak 

menyebabkan kendaraan kehabisan daya.

Berikut ini merupakan blok diagram sistem kerja alat.

        

    

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Kerja Alat

Dari blok diagram 3.2 diatas, dapat diketahui prinsip kerja alat keamanan 

kendaraan bermotor ini adalah pada saat kontak motor diaktifkan, maka Arduino 

Uno & HC-05 akan mendapatkan arus sehingga modul tersebut dalam kodisi aktif. 

Setelah itu untuk mengonfigurasikan antara modul Bluetooth dengan smartphone 

maka terlebih dahulu harus mengaktifkan bluetooth smartphone sehingga arduino 

uno melalui bluetoth bisa mengirimkan data atau kode ke smartphone. Kode 

tersebut akan dimasukkan pada aplikasi smartphone yang sudah terhubung dengan 
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HC-05. Jika kode yang dimasukkan benar, maka mesin motor bisa dinyalakan dan 

jika kode yang dimasukkan salah maka motor tidak akan bisa menyala. 

Secara umum, alat ini dibagi ke dalam empat blok yaitu:

1. Input, kode acak yang di proses pada arduino akan dikirimkan ke smartphone 

via bluetooth. Kode tersebut akan dimasukkan kedalam aplikasi smartphone 

yang berguna sebagai verifikasi agar motor bisa dinyalakan. Proses ini 

dilakukan ketika kontak motor mulai diaktifkan dan smartphone terhubung 

dengan HC-05. 

2. Output, keluaran yang dihasilkan berupa mesin motor yang di hubungkan 

dengan relay yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus ke CDI 

sepeda motor.

3. Modul Arduino uno, sebagai kendali utama yang memproses segala kondisi 

input, menentukan kode acak verifikasi, dan mengatur kondisi output.

4. Catu daya, men-supply energi listrik ke dalam sistem keamanan kendaraan 

bermotor.

3.1.1 Perancangan Hardware

Pada perancangan hardware akan dijelaskan tentang rangkaian atau 

skema komponen yang akan digunakan pada sistem keamanan 

kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan smartphone. Sehingga 

menjadi satu kesatuan alat keamanan yang dapat melakukan berbagai 

fungsi yang diperlukan. Seperti mengirimkan kode acak dari modul 

arduino ke smartphone melalui fitur Bluetooth yang saling interkoneksi 

dan penginputan kode verifikasi oleh smartphone sebagai syarat 

pengaktifan motor. 
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Berikut merupakan tahapan perancangannya :

Gambar 3.2 Alur Perancangan Keseluruhan Alat

Berikut ini merupakan skematik rangkaian dan penyambungan PIN I/O 

dari alat yang akan dibuat. 

Bluetooth HC-05

Gambar 3.3 Skema Rangkaian Modul Arduino Dan HC-05
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Gambar 3.5 dijelaskan dimana relay di hubungkan pada pin 12 yang berfungsi 

sebagai pemutus dan penghubung kelistrikan kendaraan. 

RB = (Vin – Vbe)/IB       (3.1)

    R = (Vs - VL )/I     (3.2)

Untuk nilai resistor basis 7k5 ohm dihitung dengan persamaan (3.1) RB= (5-

1.2)/0.5 = 7.6k ohm dan nilai resistor terdekatnya adalah 7k5 ohm. Sedangkan nilai 

resistor led adalah 100 ohm dengan persamaan (3.2) R=(5-2.1)/0.03 = 96.66 dan  

nilai resistor terdekatnya adalah 100 ohm.

Untuk pemasangan alat pada sepeda motor akan di gambarkan sebagai 

berikut :

Gambar. 3.6 Wiring Diagram Pemasangan Alat pada Sepeda Motor

Gambar 3.5 Skema Rangkaian Modul Relay

7k5 ohm

100 ohm 
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Pada pemasangan alat keamanan pada sepeda motor dilakukan pemutusan 

rangkaian setelah kunci kontak yang terhubung ke ECM. Sehingga jika relay pada 

alat belum aktif atau masih dalam keadaan terbuka maka injeksi mesin tidak akan 

bekerja. Sehingga perlu dilakukannya pengaktifan relay untuk menyambung 

rangkaian tersebut. Relay yang dipasang pada sepeda motor tersebut dapat menahan 

arus listrik sampai 10 Ampere. Kekuatan tahanan relay tersebut sama dengan 

kekuatan tahanan sekring/fuse standart dari motor itu sendiri.

3.1.2 Perancangan Software 

pada perancangan perangkat lunak digunakan bahasa pemrograman 

C yang di compile oleh software arduino. Sebelum melakukan  

penulisan program pada arduino maka terlebih dahulu untuk membuat 

algoritma yang dituangkan dalam bentuk flow chart sesuai dengan 

sistem yang akan dibuat. Dibawah ini adalah flowchart dari sistem 

keamanan kendaraan bermotor dalam melakukan koneksi.
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Inisialisasi 
koneksi 

Bluetooth

Apakah ada 
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dan penerimaan data

T

Y
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Gambar 3.6 Flowchart System Koneksi 

Pada gambar 3.6 merupakan diagram alir dari sistem koneksi antara 

Bluetooth HC-05 dengan Smartphone. Alur kerja yang dilakukan adalah system 

akan memberikan inisialisasi awal dan kemudian akan dilakukan pengecekan 

ketersediaan koneksi. Jika terdapat koneksi maka antara Bluetooth HC-05 dengan 

Smartphone akan saling terhubung sehingga keduanya bisa melakukan pengiriman 

dan pnerimaan data. 
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(a) (b)

Gambar 3.7 (a) Flowchart Sistem Pengiriman dan Penerimaan Data pada 

Arduino, (b) Flowchart Sistem Pengiriman dan Penerimaan Data pada Arduino

Dapat dilihat pada gambar 3.7 diatas bahwa sebelum melakukan pengiriman 

data dari arduino ke smartphone, terlebih dahulu dilakukan pengacakan kode 

menggunakan Gaussian distribution baku dengan rumus :

                             (3.3)𝑍 =
X ‒  µ

σ
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Disini yang akan dicari adalah nilai Z score. Dimana Z-score ini 

memerlukan beberapa variable berupa nilai standar deviasi, mean, dan X. Standart 

deviasi (  ) di hitung menggunakan persamaan σ

 𝑠2 =
n∑𝑛

𝑖 = 1𝑥2
𝑖  ‒  (∑𝑛

𝑖 = 1𝑥1)2

n(n ‒ 1)

S= 2     (3.4)√𝑠

 Kemudian setelah nilai Z didapatkan, maka dilakukanlah perhitungan untuk 

mendapatkan nilai decimal 3 digit yang nanti digunakan sebagai kode verifikasi 

(KV), dengan rumus :

KV = (999-100) x Z +100     (3.5)

Sebagai contoh untuk mendapatkan nilai Z dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut :

Nilai X = 16, 20, 23, 26, 30, 32, 36

Xsample = 16

  µ =
183

7 = 26,14

S2 = ((7 x 5081)-33489)/(7 x 6) = 49.48

S =  = 7,03√37.33

Z = (16 – 26,14) / 7,03 = 1.4

KV = (999-100) x 1.4 +100 = 1358,6

KV=1358,6/10 = 135,86

Setelah nilai Z didapatkan, maka nilai Z akan di proses untuk di jadikan nilai 

mutlak decimal 3 digit. Jika nilai KV sama dengan 1000 atau lebih maka akan di 

lakukan proses pembagian KV=KV/10 dengan tipe data integer. Nilai inilah yang 

arduino akan kirimkan pada smartphone. Setelah aplikasi pada smartphone 

menerima data, maka secara otomatis data tersebut akan dikirim balik ke arduino 

dan dilakukan pengecekan. Jika data memiliki nilai yang cocok maka relay akan 

aktif sehingga motor siap untuk di operasikan.

3.2 Pembuatan Alat
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Pembuatan sistem keamanan kendaraan bermotor memiliki dua tahapan 

penting, yaitu:

1. Pertama, modelling dan simulasi pada aplikasi Arduino. Tahap ini bertujuan 

untuk menganalisa apakah kinerja sistem sesuai dengan yang diharapkan 

atau tidak dan dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.

2. Kedua, implementasi model sistem yang didapatkan dari proses simulasi ke 

dalam prototype.

3.3 Implementasi dan Pengujian Kinerja Alat

Pembuatan alat akan disebut berhasil apabila hasil kerja alat sesuai dengan 

fungsional yang telah ditentukan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana alat ini 

dapat memastikan kendaraan bermotor dalam keadaan aman dari tindak pencurian 

dan pembegalan. Pengujian alat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Pengujian alat dengan pengkondisian sepeda motor seperti dalam penggunaan 

sehari-hari dan dianalisa bagaimana kinerja motor ketika parkir dan saat 

berkendara.

2. Pengujian alat dengan pengkondisian terjadinya tindak kejahatan pencurian.

3. Pengujian alat dengan pengujian performa sepeda motor untuk memastikan 

pemasangan alat tidak mempengaruhi kinerja sepeda motor.


