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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Parkir merupakan layanan yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi. 

Layanan parkir mempunyai peranan penting yaitu agar kendaraan tertata rapi. 

Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan 

merasa nyaman. Parkir yang nyaman tentunya dapat membuat pemilik kendaraan 

bermotor dapat melakukan aktifitas dengan maksimal. Sebaliknya, jika sistem 

parkir yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah 

diantaranya terjadi kesemrawutan saat akan memasuki lokasi parkir yang 

membuat antrian menumpuk panjang. Resiko lain yang akan terjadi jika sistem 

parkir tidak dikelola dengan baik adalah resiko kehilangan baik itu kendaraan atau 

helm. 

Saat ini meskipun sudah banyak pengelolaan parkir yang dilakukan secara 

otomatis, misalnya menggunakan cctv, namun masih menyisakan banyak masalah 

yang terjadi yaitu cctv hanya berguna untuk memantau keadaan parkir tersebut. 

 

 Dalam perkembangannya, pengelolaan parkir saat ini telah banyak 

dilakukan secara sistemik yaitu dengan melibatkan program komputer, jaringan 

komputer, operator serta portal otomatis. Dalam prakteknya, sistem ini masih 

memiliki kendala, antara lain. 
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1. Tidak tercatatnya nopol kendaraan yang masuk ke tempat parkir dan hanya 

menggunakan catatan waktu masuk dan keluar akan terjadi resiko hilangnya 

kendaraan, helm, yang tentunya akan memberikan rasa tidak aman dan 

nyaman kepada pemilik kendaraan. 

2. Masih harus melibatkan peran petugas dalam pencatatan nopol kendaraan 

yang membuat terjadinya antrian pada saat akan memasuki tempat parkir.  

 

Sistem parkir ini diperuntukan untuk mahasiswa dan tamu yang datang 

berkunjung ke kampus. Nantinya masing – masing mahasiswa akan diberikan satu 

kartu RFID yang sudah terdaftar kode uniknya di database, sehingga mahasiswa 

mempunyai akses penuh keluar masuk di lingkungan parkir kampus. Sedangkan 

untuk tamu yang akan berkunjung yang tidak memiliki kartu RFID akan 

disediakan satu kartu RFID default untuk akses masuk. Nantinya saat akan 

memasuki tempat parkir tamu harus meninggalkan kartu identitas (KTP/SIM) 

sebagai jaminan saat berkunjung. 

 

Penelitian ini akan mengupayakan pembuatan sebuah Sistem Kendali 

Portal Parkir Menggunakan RFID Berbasis Arduino UNO untuk dapat diterapkan 

sebagai salah satu cara untuk mengurangi antrian masuk dan antrian keluar di 

tempat parkir. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada Sistem Kendali Portal Parkir Menggunakan RFID berbasis 

Arduino UNO yaitu : 

Bagaimana merancang bangun Sistem Kendali Portal Parkir Menggunakan 

RFID Berbasis Arduino UNO. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Sistem parkir yang dibangun terdiri dari : 

a. Kendali portal 

b. Monitoring data kode unik RFID 

2. Identifikasi dan verifikasi kendaraan berupa pencocokan kode unik dari kartu 

RFID yang nantinya akan dibaca oleh RFID . 

a. Menggunakan sensor RFID. 

b. Kartu RFID yang nantinya akan digunakan berjumlah 3 kartu dimana 

nantinya akan ada 2 kartu dengan code unik yang sudah terdaftar dan 1 

kartu yang belum terdaftar 

3. Kendali portal berupa pergerakan palang pintu portal yang akan terbuka jika 

RFID membaca code unik dari kartu RFID dan portal akan tertutup kembali 

jika sensor ultrasonic selesai membaca pergerakan kendaraan yang 

melaluinya. 

a. Menggunakan Arduino UNO sebagai pemroses sistem alat. 
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b. Menggunakan motor servo sebagai penggerak palang pintu. 

c. Menggunakan sensor ultrasonic sebagai pembaca gerakan kendaraan 

yang kemudian portal palang pintu akan tertutup. 

d. Portal palang pintu berupa prototype. 

4. Monitoring data pengguna parkir yang masuk dan keluar dengan 

menampilkan kode unik dari masing – masing kartu yang di tempelkan ke 

RFID reader. 

a. LCD display 12x6 untuk menampilkan kode unik kartu RFID.  

5. Pada sistem parkir yang dibangun tidak mencakup sisi keamanan dari tempat 

parkir. 

6. Pada sistem parkir yang dibangun tidak membahas waktu masuk dan waktu 

keluar di tempat parkir.  

7. Rekayasa Sistem Kendali Portal Parkir Menggunakan RFID Berbasis Arduino 

UNO, hanya berupa prototype, sehingga jika ingin mengimplementasikan 

membutuhkan pengubahan komponen.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu Sistem Kendali 

Portal Parkir Menggunakan RFID Berbasis Arduino UNO berupa prototype 

palang pintu parkir. 

 

 

 



5 
 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memudahkan untuk mendapatkan 

kualitas layanan yang baik serta pengembangan efisiensi pekerjaan, serta 

mengetahui bagaimana cara kerja dari portal pintu parkir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I menjelaskan tentang latar belakang yang berisikan tentang 

penjelasan perancangan alat yang akan peneliti buat, di dalam rumusan masalah 

peneliti menjelaskan yang akan peniliti teliti dalam perancangan pembuatan alat 

tersebut, di dalam ruang lingkup peniliti menjelaskan uraian yang menjelaskan 

kompleksitas atau lingkup obyek yang peniliti teliti.  

BAB II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas 4 (empat) 

referensi. terdapat pula dasar teori yang menjelaskan tentang Sistem Parkir 

Menggunakan Radio Frequency and Identification (RFID) Berbasis Arduino 

UNO. 

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan analisis 

kebutuhan kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras serta 

perancangan sistem.  

BAB IV menjelaskan tentang implementasi dan pembahasan pembuatan 

perancangan alat yang berisikan penjelasan potongan program yang digunakan 
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untuk membangun prototype pintu parkir, serta pembahasan uji coba pembuatan 

perancangan alat yang telah dibuat.  

BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan 

pembahasan singkat tentang hasil yang telah dilakukan pada pembuatan 

perancangan alat telah dibuat, dan saran berisikan tentang usulan yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan pembuatan perancangan alat agar dapat lebih 

maksimal. 


