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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Parkir kendaraan bermotor di kampus merupakan kebutuhan yang 

cukup penting bagi mahasiswa yang menggunakan kendaraan bermotor 

terutama sepeda motor. Sistem parkir secara manual akan memerlukan 

waktu yang relatif lebih lama, dikarenakan perlu pencatatan nomor 

kendaraan yang masuk oleh petugas. Hal tersebut sering kali menyebabkan 

antrian yang cukup panjang. 

Contohnya adalah sistem parkir di kampus STMIK AKAKOM yang 

masih menggunakan sistem parkir manual, dengan petugas yang akan 

memberikan 2 kartu parkir. Satu kartu parkir diberikan ke mahasiswa dan 

satu kartu parkir lagi akan di gantungkan ke sepeda motor yang digunakan. 

Dengan cara ini tentunya sangat rentan jika kartu parkir yang digunakan 

hilang atau tertukar dengan kartu yang diberikan ke mahasiswa lainnya. 

Selain itu juga akan membuat antrian yang cukup panjang jika hanya 

terdapat satu petugas saja. 

Kini terdapat sebuah teknologi berbasis frekuensi radio yang 

dinamakan RFID (Radio Frequency Identification). Radio Frequency 

Identification atau yang lebih dikenal sebagai RFID merupakan suatu 

metoda identifikasi objek yang menggunakan gelombang radio. Proses 

identifikasi dilakukan oleh RFID reader dan RFID transponder (RFID tag). 

RFID tag dilekatkan pada suatu benda atau suatu objek yang akan 

diidentifikasi. Tiap-tiap RFID tag memiliki data angka identifikasi (UID) 

yang unik, sehingga tidak ada RFID tag yang memiliki UID  yang sama. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat Prototype Sistem Input Data 

Parkir Motor Mahasiswa STMIK AKAKOM Dengan Rfid. Cara kerja 

sistem ini yaitu RFID tag yang diimplementasikan sebagai kartu 

mahasiswa atau KTM. Dengan penerapan RFID tag sebagai KTM ini, UID 
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yang terdapat pada RFID tag disandingkan dengan identitas mahasiswa 

yang berupa NIM dan nama mahasiswa yang disimpan dalam database. 

Sebelum masuk ke area parkir, mahasiswa yang menggunakan kendaraan 

bermotor akan terlebih dahulu menempelkan RFID tag ke RFID reader 

yang terdapat pada box portal yang ada pada area parkir. Jika RFID tag 

tersebut telah terbaca maka portal akan terbuka dan mahasiswa dapat 

masuk ke area parkir. Dengan sistem ini maka hanya mahasiswa dengan 

KTM yang terdaftar saja yang dapat masuk ke lokasi parkir. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan Proyek Akhir ini adalah terciptanya prototype sistem input 

data parkir motor dengan RFID. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Proyek Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan prototype sistem input 

data parkir motor menggunakan RFID? 

2. Bagaimana cara kerja prototype sistem input data parkir motor 

menggunakan RFID? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan Masalah dalam pembuatan Proyek Akhir ini antara lain : 

1. Prototype alat yang diimplementasikan terdiri dari 2 buah reader 

sebagai pintu masuk dan pintu keluar. 

2. Modul RFID reader digunakan untuk membaca data tag RFID 

berupa UID tag. 

3. Jenis Kartu RFID yang digunakan adalah MiFare. 

4. Database yang digunakan adalah MySQL. 

5. Sistem yang berjalan yaitu membaca UID pada RFID tag 

kemudian di cocokan dengan UID yang telah tersimpan pada 

database. 
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6. Web hanya digunakan untuk menampilkan data yang masuk ke 

database Mysql. 

7. Dalam melakukan input data UID dan data mahasiswa masih 

menggunakan dashboard phpmyadmin. 

8. Kartu RFID ini nantinya akan menggantikan KTM yang sudah 

ada. 

9. Sistem hanya berkerja di jaringan lokal. 

 


