
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini ketersediaan lahan parkir telah menjadi suatu kebutuhan yang 

penting bagi masyarakat. Dengan banyaknya jumlah kendaraan karena 

ketergantungan manusia pada sarana transportasi khususnya mobil semakin 

bertambah besar untuk menunjang kegiatan sehari-hari, tentunya membutuhkan 

tempat parkir yang bertambah luas terutama pada Universitas atau Perkantoran. 

Sistem parkir yang ada saat ini tidak mendukung kebutuhan pengendara yang 

hanya memanfaatkan lahan parkir dan petugas parkir yang mengendalikan 

tiap-tiap kendaraan yang masuk, dan juga sering kali tidak memperhatikan daya 

tampung dari lahan parkir yang dimiliki. 

Permasalahan yang terjadi adalah pengendara tidak tahu akan lokasi parkir 

yang masih  kosong, sehingga menyebabkan kendaraan yang akan masuk tempat 

parkir harus berkeliling terlebih dahulu untuk mencari lokasi yang masih kosong 

dan terpaksa keluar apabila tidak menemukan lahan parkir yang masih kosong. 

Dengan belum adanya sistem parkir yang menyajikan data lokasi yang kosong 

pada kebanyakan tempat parkir membuat hal ini dapat menimbulkan kerugian 

yakni waktu bagi pemilik kendaraan. TCRT5000 salah satu sensor  yang sering 

digunakan untuk sensor robot Line follower, keluaran dari sensor ini berupa sinyal 

analog, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan transistor untuk 

pengaplikasiannya, dalam TCRT5000 terdapat 4 pin yaitu VC(Untuk input 

tegangan positif), GND(Untuk input tegangan negatif), D0(Digital Output), dan 

A0(Analog Output). Dalam sensor TCRT5000 terdapat 2 sensor infrared yang 
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masing-masing berfungsi sebagai pemancar dan penerima, bentuknya seperti LED 

kecil, yang berwarna biru berfungsi sebagai pemancar cahaya, dan yang berwarna 

hitam berfungsi sebagai penerima cahayanya jadi sensor TCRT5000 berfungsi 

untuk mendeteksi benda.(Supriyanto, 2007 : 3). 

Solusi untuk permasalahan diatas dibutuhkan sistem parkir cerdas yang 

mampu mengarahkan pengendara ketempat yang kosong dan membuat sistem 

keamanan pada pintu parkir otomatis. Informasi mengenai lahan parkir kosong 

dan keamanan pada pintu parkir secara otomatis ini dapat memudahkan 

pengendara dalam membuka palang pintu parkir secara otomatis dan membantu 

pengendara agar tidak berkeliling terlebih dahulu untuk menemukan lahan parkir 

yang kosong. 

Dari permasalahan diatas, muncul ide untuk membuat peralatan elektronik 

yang bekerja secara otomatis untuk dapat diterapkan pada tempat parkir 

khususnya untuk kendaraan mobil yakni “Rancang Bangun Prototipe Sistem 

Cerdas Perparkiran Mobil Menggunakan TCRT5000 Berbasis Arduino 

Dengan Kendali Terpusat”.  

  

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah adapun rumusan masalah yang dapat 

membantu penulis untuk membuat Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat sistem keamanan pada pintu parkir otomatis. 

2. Bagaimana perancangan dan prototipe sistem cerdas parkir mobil. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu: 

1. Media yang digunakan untuk masuk pintu parkir adalah RFID Tag. 

2. Pada komponen RFID hanya menggunakan 1 buah RFID Reader 

dikarenakan keterbatasan waktu dan pengetahuan. 

3. Komunikasi data dilakukan dengan pemrograman desktop delphi 7. 

4. Pada komponen-komponen pada prototipe ini mengunakan : 

a. Menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai Mikrokontroller utama. 

b. Menggunakan 2 buah Sensor Ultrasonic HC-SR04 untuk pendeteksi 

pergerakan kendaraan masuk dan keluar. 

c. Menggunakan 6 buah Sensor TCRT5000 sebagai Sensor pendeteksi 

kendaraan yang sedang parkir dilahan parkir. 

d. Menggunakan 2 buah Servo sebagai palang pintu masuk dan 

keluarnya kendaraan. 

e. Menggunakan LCD monitor untuk menampilkan kosong atau 

penuhnya tempat parkir. 

f. Menggunakan 1 buah RFID Reader untuk membaca id tag pada saat 

keluar dan masuk kendaraan kelahan parkir. 

5. Sistem bersifat otomatis jadi hanya dapat terbuka dan tertutup hanya 

dengan id tag untuk masuk dan keluarnya kendaraan dari lahan parkir. 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi 

Diharapkan alat yang dibuat dapat bertujuan dan dapat digunakan baik di 

Universitas atau Perkantoran. 
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1. Untuk membuat sistem keamanan pada pintu parkir otomatis 

2. Untuk menampilkan letak lahan parkir yang kosong.  

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan pengumpulan data 

berupa berbagai teori dan informasi yang berhubungan dengan alat yang akan 

dibuat yaitu dengan cara: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Melakukan pengumpulan data dengan cara mencari buku-buku 

journal akhir studi, buku-buku referensi, elektronik book, maupun pencarian 

diberbagai informasi data diinternet yang berkaitan dengan penelitian agar 

bisa membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.  

1.5.2 Observasi 

Dengan observasi penulis melakukan pengumpulan data penelitian 

dengan melihat alat sebelumnya yang telah dibuat dan penulis akan 

mengembangkan kekurangan dari alat tersebut sehingga penulis bisa 

menciptakan alat yang lebih sempurna dari alat yang telah dibuat sebelumnya. 

1.5.3 Experimen 

Dengan metode ini penulis melakukan pengumpulan data 

dengan tahap percobaan terhadap alat sehingga penulis bisa mengetahui apa 

saja yang harus dilakukan untuk perancangan alat ini. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematis penulisan yang dilakukan dalam penyusunan laporan akhir ini 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, metode pengumpulan data, 

dan  sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang komponen-komponen yang akan digunakan 

dalam pembuatan alat. 

BAB III ANALISIS PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang proses perancangan sistem, pembuatan alat dari 

aplikasi alat, diagram blok, flowchat, dan bagian-bagian lainnya.   

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan masalah, sistem kerja alat, hasil 

pengujian sistem.  

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan sistem 

keamanan yang dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


