
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan jaman dengan teknologi yang membawanya dalam sebuah 

kemajuan, pengaman mobil dan sepeda motor juga ikut semakin canggih dibandingkan dengan 

pengaman sebelumnya. Produksi teknologi makin berkembang semakin cepat salah satunya 

adalah sepeda motor. Peminat kendaraan bermotor roda dua semakin meningkat. Para produsen 

sepeda motor berlomba-lomba untuk mengeluarkan berbagai macam produknya dengan harga 

dan keunggulan yang bervariasi. Sepeda motor di Indonesia kini sudah lumayan banyak. Dari 

kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah rata-rata memiliki sepeda motor meskipun secara 

bekas. Semakin canggih teknologi semakin tinggi pula tingkat kriminalitas di Indonesia. Banyak 

pula manusia yang menghalalkan segala cara hanya untuk bertahan hidup dikerasnya dunia ini. 

Salah satu cara yang digunakan adalah curanmor, seperti yang sudah diketahui para curanmor 

dapat mencuri sepeda motor hanya dengan hitungan detik. 

Maraknya pencurian yang terjadi khususnya pada sepeda motor membuat banyak orang berusaha 

untuk lebih meningkatkan sistem keamanan, sepeda motor baik menggunakan alat pengaman, 

maupun dengan menggunakan jasa pengamanan seperti satpam atau petugas parkir. Meskipun 

keamanan yang diberikan cukup ketat akan tetapi dapat dibobol oleh pencuri, hal ini bisa saja 

terjadi karena lalainya petugas keamanan. 
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Walaupun ada sistem pengaman dengan menggunakan alarm sampai dengan 

menggunakan kunci tambahan masih memiliki kekurangan. Pencuri sudah tahu cara 

melumpuhkan kendaraan sepeda motor dengan keamanan yang memadai, yaitu dengan cara 

memotong kabel agar sistem kerja alarmnya tidak berfungsi. 

Sistem pengaman yang muncul saat ini adalah  Radio Frequency Identification (RFID). 

Alat yang dipasang pada kendaraan bermotor, Radio Frequency Identification (RFID) juga 

menggunakan kartu Tag ID sebagai kartu identitas dan password. Ketika saklar on untuk 

menghidupkan kendaraan sepeda motor. 

Sistem pengaman kendaraan bermotor menggunakan Radio Frequency Indentification 

(RFID) dan password dihubungkan pada penunjang sistem kelistrikan kendaraan yang 

memungkinkan hidupnya mesin kendaraan yang dilengkapi  dengan sistem pengaman. Sehingga 

apabila RFID yang digunakan kartu Tag ID yang digunakan sesuai dengan kode Tag ID yang 

disimpan pada mikrokontroler, maka secara otomatis akan menghidupkan sepeda motor. 

Keadaan yang sekarang mulai marak pencurian sepeda motor, maka untuk solusi pada masalah 

tersebut mencoba dirancang sebuah sistem pengamanan kendaraan bermotor menggunakan 

Radio Frequency Identification (RFID) dan Password untuk pengamanan pada kendaraan sepeda 

motor. 

Diharapkan dengan dibuatnya sistem pengamanan berbasis RFID dan password ini dapat 

membantu pengamanan kendaraan bermotor. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana merancang aplikasi sistem pengaman kendaraan bermotor menggunakan RFID 

(Radio Frequency Identification), Tag ID dan Password ? 

2. Bagaimana cara kerja sistem kartu Tag ID dan kode Tag yang ada dalam RFID (Radio 

Frequency Identification) dan Password sebagai kartu identitas atau kartu pengenal ketika 

hendak menghidupkan kendaraan bermotor ? 

3. Bagaimana untuk mengetahui sistem kerja setelah pengujian di lapangan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu pelaksanaan, maka dibuat batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Mikrokontroler AT-Mega328 sebagai basis dalam rangkaian. 

2. Kartu Tag ID , RFID MFRC522 (Radio Frequency Identification) dan Password sebagai 

pendeteksi identitas atau kartu pengenal oleh Mikrokontroler AT-Mega328. 

3. Indikator LED sebagai tanda hasil pendeteksi identitas kartu Tag ID Ke RFID (Radio 

Frequency Identification). 

4. Keypad sebagai password setelah kartu ID terdeteksi oleh RFID (Radio Frequency 

Identification). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Merancang suatu sistem pengaman kendaraan bermotor menggunakan RFID dan Password. 

2. Memaksimalkan teknologi yang ada sebagai wujud memperkaya hasil karya mahasiswa 

Indonesia khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

3. Memenuhi kewajiban melaksanakan Tugas Akhir (TA) sebagai persyaratan kurikulum yang 

ada pada program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Studi Pustaka, dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori, data-data atau informasi 

sebagai bahan acuan dalam melakukan perencanaan, percobaan, pembuatan dan penyusunan 

Tugas Akhir. 

2. Perancangan sistem, dimaksudkan untuk memperoleh desain suatu program sistem yang baik. 

Setelah didapatkan suatu rancangan kemudian diujicobakan. 

Pengujian sistem, dilakukan secara visual maupun secara langsung serta melakukan pengujian 

koneksi antara rancangan dengan program aplikasi dengan alat secara keseluruhan. 
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1.6 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab satu ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup, 

manfaat penelitian, metote penulisan laporan dan sistematika penulisan laporan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori setiap komponen yang menunjang dalam 

perancangan sistem dan pembahasan tugas akhir ini. 

Bab III Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan perancangan sistem hardware yang berupa RFID, rangkaian kunci 

digital menggunakan minimum sistem ATmega328 yang dilengkapi Keypad dan LED dan 

realisasi sistem software serta prinsip kerja sistem. 

Bab IV Pengujian dan Analisa 

Bab ini berisi mengenai hasil pengujian dari perancangan sistem pengaman kendaraan 

bermotor dari segi fungsi maupun kinerja sistem yang digunakan. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi saran-saran dan kesimpulan. 
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