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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan era modernisasi sejalan dengan kebutuhan manusia yang 

semakin meningkat. Perkembangan teknologi dan penemuan baru juga semakin pesat yang 

bertujuan untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhannya, semakin modern dan 

inovatif. Termasuk dalam bidang transportasi, teknologi berkendara yang semakin nyaman 

namun dipilih juga sistem kendaraan yang tinggi keamanannya. Beberapa produsen sepeda 

motor telah membuat pengaman tambahan sepeda motor berupa kunci setang, penutup slot 

kunci kontak dan juga pengunci roda [1]. 

Sistem keamanan pada sepeda motor dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu 

sistem keamanan yang bersifat pasif dan sistem keamanan yang bersifat aktif. Sistem 

keamanan pasif banyak digunakan oleh pemilik motor karena harganya terjangkau, juga 

sistem ini dapat melindungi motor agar tidak dicuri. Sistem yang lain adalah sistem 

keamanan yang bersifat aktif, yaitu menggunakan alarm dan semua sistem keamanan yang 

terbuat dari elektronik [2]. Dengan makin berkembangnya teknologi, makin banyak pula 

tindak kriminal diantaranya pencurian. Terlebih saat ini, pencurian kendaraan bermotor 

yang dikenal dengan (curanmor) menempati tempat teratas tindakan kriminal saat ini [3] 

 Maraknya aksi kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 

di Riau khususnya kota Pekanbaru yang dihimpun dari SAT RESKRIM POLRESTA 

Pekanbaru selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2012 total kasus pencurian sepeda motor 

(curanmor) mencapai 70 kasus dengan berbagai modus pencurian diantaranya, 52 kasus 

pengrusakan slot kunci kontak menggunakan kunci T, 8 kasus menduplikat kunci kontak, 

dan 10 kasus kunci tertinggal,  pada tahun 2013 mencapai 39 kasus dengan modus 

pencurian diantaranya, 30 kasus pengrusakan slot kunci kontak menggunakan kunci T, 4 

kasus menduplikat kunci kontak, dan 5 kasus kunci tertinggal, pada tahun 2014 mencapai 

47 kasus dengan modus pencurian diantaranya, 39 kasus pengrusakan slot kunci kontak 

menggunakan kunci T, dan 8 kasus kunci tertinggal, pada tahun 2015 mencapai 42 kasus 

dengan modus pencurian diantaranya, 38 kasus pengrusakan slot kunci kontak 

menggunakan kunci T, 1 kasus menduplikat kunci kontak, dan 3 kasus kunci tertinggal, 

dan pada tahun 2016 mencapai 32 kasus dengan modus pencurian dengan merusak slot 

kunci kontak menggunakan kunci T. Menurut Alan Arief yang memiliki jabatan Barbintu 



I-2 
 

pada SAT RESKRIM POLRESTA RIAU mengatakan “pencurian kendaraan dengan 

modus kunci letter T dan kunci tertinggal hanya membutuhkan waktu singkat tidak lebih 

dari satu menit’’. Berdasarkan data dari SAT RESKRIM POLRESTA Pekanbaru tersebut, 

dapat kita lihat bahwa pencurian kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dari tahun ke 

tahun dengan berbagai macam bentuk modus pencurian [4].  

Beberapa kasus pencurian sepeda motor dengan modus pengrusakan slot kunci 

kontak menggunakan kunci letter T yang terjadi di Indonesia, sudah banyak dibahas dalam 

penelitian sebelumnya dan cara menanggulanginya [5,6,7,8,9,10,11,12]. Di dalam 

penelitian tersebut, penyebab terjadinya tindak pencurian sepeda motor dikarenakan 

kelalaian pemilik sepeda motor itu sendiri yang lupa akan pengaman ganda sepeda 

motornya seperti, menutup lubang slot kunci kontak, kunci tertinggal, dan memasang 

gembok pada cakram roda. 

Menanggapi uraian kasus pada paragraf di atas, sudah banyak sistem keamanan 

yang ditawarkan dan digunakan oleh konsumen baik berupa pengaman Non-Electric 

maupun Electric, seperti kunci setang, kunci porok yang dipasang di cakram, kunci yang 

dipasang pada rem tangan kanan yang dikaitkan dengan setang, kunci untuk menutup 

kontak, alarm yang menggunakan suara sebagai indikator yang merupakan keamanan 

standar dari sebuah alarm, alarm ini membunyikan suara melalui pengeras suara (speaker) 

yang terpasang pada sepeda motor yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada 

pemilik sepeda motor dan lingkungan sekitar bahwa kondisi motor tidak aman [13]. 

Menurut penulis keamanan yang dibuat oleh produsen sepeda motor tidak menjamin 

keamanan sepeda motor tetap terjaga, harus ada alat pengaman tambahan yang disematkan 

pada kendaraan jika kendaraan sepeda motor tidak ingin dicuri. Beberapa fitur yang 

diterapkan untuk menanggulangi tindak pencurian pada sepeda motor yaitu memanfaatkan 

kunci kontak sebagai pengaman tambahan untuk mengunci roda secara otomatis, alarm 

system untuk kunci tertinggal, dan pencarian titik koordinat sepeda motor dengan tujuan 

jika pengaman ganda sepeda motor dapat di bobol maling, maka proses pencarian sepeda 

motor dapat dilakukan. 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem keamanan ganda yang telah 

dilakukan ialah menggunakan metode pengaman tambahan berupa keypad yang digunakan 

untuk memasukkan password yang sudah diatur pada mikrokontroler. Apabila password 

yang dimasukkan tidak cocok maka relay akan mematikan pengapian pada sepeda motor 

sehingga sepeda motor tidak dapat dinyalakan menggunakan tombol starter maupun kick 
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starter. Alat ini menggunakan LCD sebagai tampilan display kondisi alat pengaman [1]. 

Kelemahan dari alat ini yaitu pengendara sepeda motor harus melakukan penyetelan ulang 

pada sistem mikrokontroler agar sepeda motor dapat dinyalakan. 

 Penelitian selanjutnya menggunakan sensor halangan berupa LED inframerah dan 

fotodioda yang berfungsi sebagai penghitung putaran roda, jika melebihi putaran yang 

ditentukan maka motor pengunci / pneumatic yang berfungsi sebagai pengunci roda akan 

aktif. Selain itu juga dipasang sebuah buzzer sebagai alarm dan untuk mengantisipasi 

sepeda motor dibawa kabur dipasang Bluetooth HC-05 untuk mematikan jalur pengapian 

pada sepeda motor [14]. Kelemahan dari alat ini adanya peluang sepeda motor dibawa 

kabur dan penggunaan Bluetooth HC-05 yang tidak tepat guna karena dibutuhkannya 

sinkronisasi dan password untuk menyambungkan modul Bluetooth dengan smartphone 

serta terbatasnya jangkauan jarak yang dapat ditangkap oleh modul Bluetooth HC-05 yaitu 

5-30 meter [15]. 

Penelitian berikutnya dengan sistem keamanan ganda yang menggunakan dua 

masukan yaitu, data yang dikirimkan menggunakan smartphone Android melalui Bluetooth 

HC-05 dan keadaan saklar kontak (On atau Off). Sistem kontrol alat pengaman motor 

bekerja berdasarkan perintah dari data yang dikirim oleh smartphone Android. Apabila 

data yang dikirimkan bisa diterima oleh program yang ada di mikrokontroler, maka 

mikrokontroler akan mengeksekusi port yang telah ditentukan sebagai output lalu 

meneruskan ke relay untuk menghubung atau memutus jalur dari sistem kelistrikan motor 

tertentu. Alat pengaman motor juga bekerja berdasarkan input dari saklar kontak, dimana 

saat sistem pengaman di aktifkan melalui smartphone Android dan kondisi saklar kontak 

itu dihidupkan, maka input tersebut akan diterima dan diproses oleh mikrokontroler lalu 

mengeksekusi port yang telah ditentukan untuk mengaktifkan sistem peringatan melalui 

klakson dan lampu sein [16]. Kelemahan dari alat ini tidak dapat membedakan menyalakan 

kunci kontak secara konvensional dan menyalakan kunci kontak secara dipaksa, dan juga 

jangkauan kemampuan dari jaringan Bluetooth [15]. 

Perkembangan penelitian yang berkaitan dengan sistem keamanan ganda yaitu 

dengan menggunakan modul Xbee yang berguna sebagai serial komunikasi antara 

pengguna sepeda motor dengan perangkat sepeda motor dan penelitian ini juga 

menggunakan sensor GPS Receiver SKM35 yang berguna menentukan posisi sepeda 

motor ketika terjadi perpindahan [17]. Kelemahan dari alat ini yaitu modul Xbee sangat 

ditentukan oleh perubahan jarak dan kepadatan bangunan, sehingga modul ini jaringannya 
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dapat terputus sewaktu-waktu dan memerlukan delay yang sedikit lama berkisaran 20 detik 

untuk dapat terhubung kembali. 

Kemudian penelitian selanjutnya ialah menggunakan smartphone dan keypad 

sebagai komponen penghubung yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 

sepeda motor dengan memasukkan password serta smartphone yang digunakan sebagai 

alat komunikasi dari user ke GSM modul untuk me-monitoring posisi sepeda motor [13]. 

Kelemahan dari alat ini membutuhkan waktu untuk mengaktifkan perangkat dan adanya 

peluang sepeda motor dibawa kabur karena tidak adanya pengaman tambahan berupa 

pengunci roda. 

Berdasarkan latar belakang tersebut pada penelitian ini penulis tertarik untuk 

menerapkan suatu sistem pengaman ganda otomatis pada cakram roda sepeda motor 

dengan memanfaatkan kunci kontak konvensional yang sudah ada. Dengan menggunakan 

metode ini, pengendara sepeda motor tidak perlu mengunci cakram roda sepeda motor 

menggunakan gembok secara manual yang biasanya dilakukan, hal ini dikarenakan sistem 

dari alat ini dapat mengunci cakram roda sepeda motor secara otomatis. Sistem ini 

dilengkapi dengan alarm system jika kunci kontak tertinggal, serta pemberitahuan titik 

lokasi keberadaan sepeda motor jika terjadi pencurian sepeda motor.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah mencegah terjadinya tindak pencurian 

sepeda motor dengan merancang sistem pengaman ganda pada cakram roda, alarm system, 

dan mencari titik koordinat sepeda motor menggunakan GPS system. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Merancang sistem keamanan ganda otomatis pada sepeda motor menggunakan 

kunci kontak, merancang alarm system pada slot kunci kontak dan slot kunci pada jok 

sepeda motor serta memberi informasi berupa titik koordinat posisi sepeda motor yang 

berbasis mikrokontroler. 

 

1.4      Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, dibuat batasan masalah sebagai berikut: 
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Alat yang dirancang hanya untuk sepeda motor jenis motor bebek dengan merek 

Honda 125R yang memiliki cakram depan dan cakram belakang pada roda sepeda motor.  

 

1.5       Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan pengaman pada sepeda 

motor serta mempermudah pengguna sepeda motor dalam membuka dan mengunci roda 

secara otomatis tanpa harus menggunakan gembok tambahan yang dilakukan secara 

manual.   

 

 

 


