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1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Global Status Report on Road Safety (2013), terdapat kurang 

lebih 1,24 juta jiwa yang meninggal tiap tahun di seluruh penjuruh dunia dan juga 

terdapat sekitar 20-50 juta jiwa yang membutuhkan perawatan medis dari 

kecelakaan lalu lintas yang dialaminya. Berdasarkan analisa WHO menyatakan 

penyebab utama dari kematian para remaja disebabkan oleh kecelakaan lalulintas 

dengan nominal rata-rata mencapat 1000 anak per hariannya dengan cakupan usia 

10 s/d 24 tahun. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam sudah termasuk dalam 

penyebab kematian terbesar ketiga setelah kematian yang disebabkan penyakit 

jantung korones dan tuberculosis yang telah diteliti oleh pihak WHO (Badan 

Intelijen Negara RI, 2014). Kecelakaan lalu lintas yang terdapat di Indonesia 

mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama para pengguna kendaraan roda 

dua dibandingkan kendaraan lainnya. (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 

2013). 

Berdasarkan kutipan dari Riskedas (2013) terdapat peningkatan populasi 

tertentu yang mengalami cedera dari 7,5% menjadi 8,2%. Penyebab luka yang 

membutuhkan perhatian medis terbanyak kedua merupakan kecelakaan yang 

menggunakan roda dua (kendaraan bermotor) (40,6%). Pada Kota Surabaya sendiri 

mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas terbanyak yang berada di posisi ke lima 

pada tahun 2013 dengan jumlah kecelakaan sebesar 837 kejadian (Annisa Hidayati, 

2015).  
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Selain tingkat kecelakaan kendaraan yang menjadi perhatian, hal lain yang 

perlu dicermati adalah tentang keamanan kendaraan. Menurut R.Ramani (2013), 

Pada saat ini hampir setiap orang memiliki kendaraannya sendiri, pencurian 

kendaraan dapat terjadi di sekitar tempat parkir. Keamanan pada sebuah kendaraan 

sangatlah penting. Kendaraan dapat di pantau dengan menggunakan GPS dan GSM, 

GPS/GSM merupakan based system yang paling penting, dimana mengintegrasikan 

teknologi antara GPS dan GSM. System ini dapat secara terus menerus memantau 

kendaraan yang sedang berjalan, kendaraan yang menggunakan GPS tracking dapat 

menjamin keamaan kendaraannya saat liburan, GPS tracking ini digunakan sebagai 

langkah preventif dari pencurian serta alat penyelamatan. Pemilik kendaraan 

maupun polisi dapat mengikuti sinyal yang di pancarkan melalui GPS tracking 

tersebut untuk mengetahui lokasi dari pencuri kendaraan. 

Dari permasalahan di atas, maka peneliti mengajukan judul tugas akhir 

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI BERKENDARA BERBASIS 

ARDUINO. Perancangan sistem ini dibuat dengan menggunakan beberapa modul 

pendukung seperti , GPS , Accelerometer , GSM , dalam guna menyelesaikan 

perangkat atau sistem tersebut. Dengan menggunakan GPS sebagai alat pendukung 

dalam melokasikan suatu kendaraan yang di gunakan untuk mengetahui kecepatan 

kendaraan tesebut yang nantinya akan di transmit menggunakan GSM. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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 Bagaimana cara merancang sistem informasi berkendara berbasis 

Arduino? 

1.3. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Untuk dapat memantau kendaraan yang digunakan secara online kapan saja 

dan dimana saja. 

1.4. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penelitian ini bertujuan menurunkan tingkat terjadinya kecelakaan jika ada 

pengendalian batas kecepatan dari pemilik kendaraan serta membantu pemilik 

kendaraan menemukan kendaraan jika suatu saat terjadi pencurian 

1.5. Ruang Lingkup 

A. Penelitian ini merancang sistem informasi kecepatan kendaraan secara 

real-time  

B. Mengetahui lokasi kendaraan berdasarkan koordinat longitude dan 

latitude yang di dapatkan melalui GPS sim808 yang di letakkan pada 

kendaraan. 

C. Perancangan sistem yang di kerjakan tertuju pada travel agent yang 

menggunakan mobil sebagai transportasinya. 

D. Pembuatan dashboard untuk menampilkan average kecepatan dari tiap 

driver pada travel agent. 
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1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Agar tercapainya tujuan serta manfaat yang di inginkan, maka dari metode 

yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam penyusunan skripsi ini 

peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Studi Literatur (Literature Study) 

Dalam penelitian ini peneliti mempelajari jurnal dan artikel dengan 

maksud untuk memperoleh bahan-bahan yang berhubungan dengan topik 

pada tugas akhir. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Selain studi literature dan konsultasi , peneliti juga mengadakan penelitian 

lapangan untuk mendapatkan data informasi secara langsung dari objek 

yang diteliti, Hal ini dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara (Interview) 

Peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pemilik 

travel agent, untuk mendapatkan gambaran umum tentang keadaan 

bagaimana mengemudi sang pengemudi dengan masalah yang sedang 

di bahas. 

     

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematikan penulisan dikelompokkan menjadi 6 (enam) bab, urutannya 

meliputi: 



 

5 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Penelitian memilih judul sistem 

informasi kecepatan berkendara pada agent travel berbasis Arduino. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memberikan beberapa uraian definisi, pandangan-pandangan 

ahli serta teori – teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas , seperti  

Arduino, GPS , Accelometer , GSM , dan  segala sesuatu yang berhubungan dengan 

topik dan tugas akhir ini. 

BAB III: ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menjelaskan tentang cara untuk menerapkan GPS,Accelometer 

beserta GSM menggunakan Arduino, dimulai dari perencaan, kemudian memulai  

perancangan  jalur hardware, implementasi penerapan,  dan sebagainya. 

BAB IV : IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi implementasi terhadap hasil proyek yang sudah dilakukan. 

BAB V: PENGUJIAN 

Bab ini berisi pengujian terhadap hasil proyek yang sudah dilakukan. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penilitan 

tugas akhir.
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