
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat 

sementara (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996, 1). Selain Pengertian di 

atas beberapa ahli memberikan definisinya tentang parkir, yaitu : 

a. Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus 

berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup 

lama yang disebut parkir. 

b. Jangka waktu parkir (parking duration) adalah lama parkir suatu kendaraan 

untuk satu ruang parkir. 

c. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan dengan memberhentikan 

kendaraan angkutan orang atau barang (bermotor atau tidak bermotor) pada 

suatu tempat parkir dalam  jangka waktu tertentu.(Soemarji, 1994:2). 

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau tidak 

bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu 

tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal 

sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah 

maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha. 

Kendaraan yang sedang berjalan pasti suatu saat akan berhenti, setiap  

perjalanan akan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus parkir. Sarana 

parkir merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai 

tujuan karena kendaraan yang digunakan membutuhkan tempat untuk parkir. 

Selain dibutuhkannya area untuk parkir yang memadai, maka diperlukan juga 

sistem peringatan dini yang memadai agar terhindar dari kemacetan/ 

menumpuknya kendaran disuatu tempat parkir karena tidak tahu para pengguna 

jasa parkir akan jumlah ruang parkir kosong untuk para pengendara yang sedang 

parkir. 
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Pemerintah meminta solusi untuk sistem peringatan di area parkir, yang saat 

ini masih kurang teratur. Selain itu waktu yang di gunakan untuk antri pada 

tempat  parkir sangat membutuhkan waktu lama. Maka dengan adanya sistem 

perhitungan jumlah kendaraan diparkiran gedung secara otomatis dengan 

menggunakan mikrokontroler ATMega16 pada suatu gedung parkiran ini, maka 

akan sangat membantu dalam mengurangi terjadinya kemacetan dan waktu yang 

digunakan untuk melakukan parkir dapat digunakan dengan efektif karena para 

pengguna jasa parkir akan mengetahui lebih awal jika ruangan parkiran sudah 

tidak ada yang kosong. Selain itu sistem juga dilengkapi dengan LCD indikator 

jumlah ruang parkiran yang tersedia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah terdiri dari identifikasi masalah dan batasan masalah. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas diidentifikasi suatu masalah yang 

relevan dengan judul yang ada yaitu:  

a. Bagaimanakah membuat seperangkat sistem perhitungan jumlah kendaraan 

diparkiran gedung secara otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonic? 

b. Bagaimanakah karakteristik sensor ultrasonic yang dihasilkan dari penelitian 

ini agar dapat digunakan sebagai alat pendeteksi kendaraan keluar masuk? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan dan agar 

masalah-masalah menjadi lebih terarah. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini diantaranya: 

a. Sensor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor ultrasonic. 

b. Sistem berbasis mikrokontroler ATmega16 yang bertugas untuk mengatur 

seluruh kegiatan sistem yang dirakit. 
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c. Tanda jumlah ruang parkiran akan ditampilkan melalui LCD berupa nilai 

jumlah limit sesuai daya tampung gedung parkiran tersebut dan pesan 

peringatan sebagai sistem peringatan dini. 

d. Menggunakan alarm atau buzzer. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Merancang dan mengimplementasikan suatu sistem yang dapat memantau 

dan menghitung jumlah kendaraan diparkiran dengan menggunakan sensor 

ultrasonic. 

b. Mengkarakterisasi sistem sensor ultrasonic yang dihasilkan dari penelitian ini 

agar dapat digunakan sebagai alat pendeteksi kendaraan keluar masuk gedung 

parkiran. 

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Menanggulangi kemacetan yang diakibatkan oleh tidak tahunya pengendara 

akan jumlah ruang parkir pada gedung yang dituju. 

b. Menghindari kemacetan akibat menumpuknya kendaraan tanpa adanya 

penyedia lahan parkir dan informasi ke pengendara sendiri. 

c. Mengurangi kemacetan diarea gedung dan jalan diseputaran gedung tersebut. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan 

laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka (Literatur)  

Yaitu pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang berasal 

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi dan internet dimana isi 

dari sumber-sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam penulisan 

laporan penelitian ini. 
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b. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan menentukan tahap 

proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan kebijakan. Analisis sistem 

dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Analisis masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi 

pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. 

2) Analisis kebutuhan 

Pada analisis kebutuhan dilakukan agar dapat mengetahui kebutuhan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. 

3) Analisis kelayakan 

Berdasarkan pada tahap analisis kebutuhan bahwa pada tahap ini 

menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau tidak untuk 

dilanjutkan, baik dari segi kelayakan teknologi maupun dari segi 

operasional. 

4) Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini dilakukan agar dapat mengetahui sistem atau proses yang 

sedang berjalan sekarang, digambarkan dalam activity diagram. 

c. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem adalah merancang suatu sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisis pada sistem yang ada, agar menghasilkan model baru yang 

diusulkan. Perancangan sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1) Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras merupakan skematika alat yang digunakan 

untuk membangun prototype alat. 

2) Perancangan perangkat lunak 

Perancangan perangkat lunak yaitu terdiri dari rancangan layar, 

flowchart dan algoritma. Rancangan layar merupakan perancangan 

antarmuka untuk pengendali yang digunakan oleh pengguna. Flowchart 

digunakan sebagai penjelas dalam menggambarkan urutan proses pada 
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aplikasi. Sedangkan algoritma digunakan untuk mempermudah dalam 

pembuatan dan perencanaan suatu program. 

d. Implementasi  

Pada tahap implementasi ini merupakan suatu proses pemaparan hasil dari 

instalasi perangkat keras, langkah-langkah instalasi perangkat lunak, tampilan 

layar dan pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan uji coba terhadap aplikasi. 

Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat kesalahan atau 

kekurangan pada aplikasi tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan yang 

diperlukan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari tiap-

tiap bab sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, berisi penjelasan berbagai teori tentang 

konsep dasa r yang berkaitan dan berhubungan dengan topik 

penelitian yang dilakukan dan yang berkaitan dalam proses 

analisa permasalahan serta teori-teori pendukungnya. 

 

BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Dalam bab ini membahas tentang pengindentifikasian 

masalah dan pemecahan mengenai bagaimana alat ini 

dikembangkan, analisa proyek, serta rancangan anggaran biaya 

yang akan digunakan dalam pembuatan alat. 
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BAB IV  ANALISA, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisa masalah yang 

ada, analisa kebutuhan sistem yang akan digunakan, 

perancangan aplikasi, implementasi terhadap aplikasi dan uji 

coba terhadap aplikasi. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan 

kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 


