
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang, faktor keamanan dan 

keselamatan penumpang terus diutamakan. Faktor keamanan di bandara 

menjadi hal utama yang harus diwaspadai mengingat banyaknya jumlah kasus 

pencurian tas koper di bagasi penumpang yang terus meningkat. Pada tanggal 

9 Februari 2014, secara eklusif Cakrawala Telisik Antv menayangkan hasil 

investiagsi di bandara Soekarno-Hatta. Pada tahun 2013 Bandara Soekarno-

Hatta mencatat terdapat 9 kasus pencurian tas koper di bagasi penumpang 

(Humas Polres Metro, 2013). 

Untuk bagasi, masing-masing maskapai memberikan kebijakan jatah 

bagasi gratis dengan ketentuan bahwa berat setiap barang/benda yang 

termasuk dalam jenis bagasi ini tidak melebihi 32 kg. Jadi, meskipun Anda 

memiliki jatah bagasi ≥ 33 kg, Maka harus membagi barang itu agar setiap 

item/pcs/pack/koli tidak melebihi berat maksimum yang dipersyaratkan 

(Maskapai Lion Air Group). 

Semakin majunya perkembangan teknologi berbagai inovasi tersebut maka 

diharapkan bisa dilakukan sistem keamanan. Salah satunya adalah dengan 

adanya sistem monitoring keberadaan posisi koper apabila koper tersebut jauh 

dari pemiliknya seperti lupa atau tertinggal disuatu tempat , maka koper dapat 

ditemukan  dengan  memanfaatkan teknologi GPS dan mengetahui berat koper 

secara otomatis menggunakan Load Cell. Dengan kenyamanan seperti itu para 
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pemilik barang – barang pribadi yang bernilai mahal tidak perlu lagi merasa 

khawatir akan kehilangan koper saat sedang berpergian, kelalaian dari 

pemilik. Juga tidak harus takut kapasitas koper melebihi batas ukuran pada 

saat berpegian menggunakan pesawat karena dapat mengetahui berat koper 

secara otomatis. Dari permasalahan tersebut, maka penulis merancang suatu 

alat yang dapat membantu dan mengatasi masalah keamanan dan mengetahui 

kapasitas koper secara otomatis, maka penulis akan membuat laporan akhir 

yang berjudul “PENGEMBANGAN KOPER PINTAR BERBASIS 

ARDUINO” dengan harapan dapat membantu mengetahui  keberadaan posisi 

koper sehingga kepemilikan suatu barang yang bersifat pribadi dapat diketahui 

status keberadaanya dan berat koper secara otomatis melalui maps pada 

android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan penulis bahas 

adalah : 

1. Bagaimana membuat alat yang mampu mengetahui keberadaan posisi 

koper dengan menggunakan teknologi GPS? 

2. Bagaimana membuat alat yang dapat mengetahui berat koper secara 

otomatis dengan menggunakan Load Cell? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu : 



3 

 

1. Tidak mampu mengamankan isi barang koper. 

2. Berat maksimum koper 5 kg 

3. Jika koneksi tidak terjangkau maka koneksi terputus dan tidak bisa 

mendapatkan posisi lokasi. 

4. Hanya membantu mengetahui posisi koper dan berat koper. 

 

1.4 Tujuan Penilitian 

Penelitian diharapkan dapat berguna secara akademis maupun praktis, 

sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak. Adapun tujuan penyusunan 

laporan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperkenalkan koper pintar pada masyarakat terutama untuk 

orang yang berpergian. 

2. Untuk memudahkan menemukan koper saat koper dicuri atau kelalaian 

pemilik. 

3. Untuk memudahkan packing barang agar tidak melebihi kapasitas, 

terutama pada saat berpegian. 

 

1.5 Manfaat Penilitian 

Manfaat dari pembuatan alat pengembangan koper pintar berbasis Arduino ini, 

sebagai berikut : 

1.  Pemilik koper dapat berpergian dengan nyaman tanpa harus gelisah 

kehilangan koper. 

2. Pemilik koper dapat mengetahui secara otomatis berat koper yang di isi 

barang. 
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3.  Pemilik koper tidak perlu takut berat koper yang dibawa melebihi batas 

ukuran terutama pada saat di maskapai. 

 

1.6 Metodologi Penilitian  

Kelancaran dalam penyususnan laporan akhir ini diperlukan alat & bahan 

yang berhubungan dengan alat pengembangan koper pintar berbasis Arduino, 

beberapa metode yang digunakan dalam memperoleh data-data tersebut, yaitu: 

1.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi lapangan dengan 

meminta data yang dibutuhkan dan wawancara langsung dengan pihak 

terkait. 

1.6.2 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan mempunyai fungsi untuk mengetahui fitur yang perlu 

ditambahkan dan dibutuhkan pada sistem setelah data terkumpul. 

1.6.3 Perancangan Sistem 

Setelah menganalis dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan, harus    

melewati tahap perancangan sistem terlebih dahulu, agar mempermudah 

proses pembuatan alat ini, dan agar langkah-langkah sistem lebih 

terstuktur. Pertama, membuat arsitektur sistem, diagram blok dan 

flowchart. 

1.6.4 Implementasi 

Setelah melaukan perancangan sistem maka selanjutnya adalah 

mengimplementasikan alat yang dirancang , dibuat sedimikian rupa hingga 

sensor-sensor dan komponen elektronika lainnya terpasang, setelah semua 
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komponen elektronika terpasang tahap akhir adalah melakukan koding 

pada Arduino uno dengan software Arduino IDE. 

1.6.5 Uji Coba 

Setelah implementasi selesai, uji coba sangat diperlukan.Untuk 

mengetahui proses-proses yang masih diperlu diperbaiki. 

   

1.7 Sistematika Penulisan     

Tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh Mahasiswa 

yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah 

ditentukan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I   Pendahuluan 

Pokok  bahasan  meliputi  latar  belakang  permasalahan,  

perumusanmasalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab  ini  akan  diuraikan  teori-teori  yang  mendasari  pembahasan 

secara   detail,   dapat   berupa   definisi-definisi   atau   model   

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang 

sedang diteliti serta membandingkannya dalam bentuk tabel. 

BAB III  Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang gambaran rancangan sistem misalnya 

gambaran umum rancangan sistem yang akan dibangun, gambaran 
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umum produk, serta data yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian.  

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file- 

file  implementasi  analisa  dan  perancangan  sistem  dari  masing- 

masing modul atau klas (relasinya) serta algoritma yang 

diimplementasikan. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang 

dilakukan di dalam proses penelitian. Kesimpulan harus 

memiliki korelasi dengan rumusan masalah. 

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal 

yang diperlukan dalam rangka pengembangan topic tugas akhir 

selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai 

dengan kesimpulan yang didapatkan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


