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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini melalui 

beberapa tahapan yang membentuk sebuah alur yang sistematis. Penelitian ini diawali 

dengan mengumpulkan data dari SAT RESKRIM POLRESTA Pekanbaru tentang 

pencurian kendaraan bermotor dengan mencari serta mempelajari data-data dan teori yang 

bersangkutan dengan sistem pengaman ganda otomatis pada cakram roda sepeda motor 

menggunakan kunci kontak, yang akhirnya akan digunakan sebagai bahan penunjang 

dalam perancangan dan pembuatan alat sistem pengaman ganda otomatis pada cakram 

sepeda motor menggunakan kunci kontak serta kunci tertinggal menggunakan sensor 

halang. Alur kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. Dalam penelitian ini diawali 

dengan mengumpulkan data, setelah data terkumpul dilanjutkan dengan perancangan 

sistem yang terdiri dari pembuatan hardware dan software. Setelah proses perancangan 

sistem selesai, kemudian masuk ke tahap pengujian sistem, apabila pada saat pengujian 

sistem yang dirancang menghadapi masalah maka dilakukan perbaikan dan apabila tidak 

ada masalah maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah 

mengimplementasikan alat yang telah dibuat pada sepeda motor dan dilanjutkan analisa 

hasil dari penelitian. Selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan alat yang telah 

diimplementasikan ke sepeda motor dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner ke 

sampel responden yang didapat di parkiran fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 

3.1 Pengumpulan Data  

Pada tahap ini, pengumpulan data hanya dilakukan dengan satu cara yaitu, studi 

literatur. Studi literatur berfungsi untuk mengumpulkan dan mengetahui teori-teori 

pendukung penelitian serta berbagai data dan informasi. Studi literatur ini diperoleh dari 

buku, jurnal atau penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan 

digunakannya studi literatur ini yaitu untuk mencari data–data mengenai sistem 

perancangan pengaman ganda otomatis pada cakram roda sepeda motor dengan 

memanfaatkan kunci kontak serta kunci tertinggal secara garis besar. Kemudian literatur 

mengenai konsep microcontroller dan data mengenai informasi yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan alat.  
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3.2 Perancangan Sistem  

Langkah awal dalam perancangan sistem pengaman ganda otomatis pada cakram 

roda sepeda motor ini adalah membuat blok diagram yang merupakan gambaran dasar 

untuk merancang dan akhirnya membuat suatu sistem atau alat yang akan dibuat, sehingga 

keseluruhan blok diagram rangkaian tersebut akan menghasilkan suatu sistem yang dapat 

difungsikan atau dapat bekerja sesuai dengan perancangan. Perancangan sistem pengaman 

sepeda motor ini terdiri dari perangkat keras yang aktivitasnya dikendalikan oleh perangkat 

lunak sehingga semua sistem dapat saling berhubungan. Sistem yang dirancang dapat 

bekerja secara otomatis bila mendapatkan masukan dari luar. Secara blok diagram penulis 

membagi menjadi beberapa bagian yang dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut. 

Mikrokontroler Arduino Uno

Kunci Kontak

Smartphone

Sensor 
Halang

Relay Buzzer

Solenoid

Solenoid

Accu

Modul 
Converter 
Dc to Dc

Modul 
GSM SIM 

900

Modul GPS 
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NEO-6M

 

Gambar 3.2 Blok Diagram Perancangan Sistem Pengaman Ganda Otomatis 

 Blok diagram yang penulis buat berdasarkan cara kerja rangkaian secara 

keseluruhan. Penulis membagi rangkaian menjadi beberapa blok yaitu blok input yang 

berfungsi sebagai pemberi sinyal masukan, blok mikrokontroler sebagai pemrosesan, blok 

pemberi pesan berupa titik koordinat dan output berupa sinyal keluaran dalam bentuk 

tegangan ke relay. Blok diagram diatas dapat diketahui bahwa konfigurasi sistem 

pengaman ganda otomatis pada cakram roda sepeda motor terdiri dari input, proses dan 

output. Masukan (input) yang terdiri dari kunci kontak, sensor halang, smartphone, 

kontroler (proses) yang digunakan adalah Arduino Uno, modul GSM SIM900, modul GPS 

Ublox Neo-6m, dan relay sebagai keluaran (output) yang digunakan untuk mengunci dan 

membuka solenoid dan buzzer sebagai alarm system. 
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 Prinsip kerja sistem pengaman ganda otomatis pada cakram roda sepeda motor ini 

ialah jika kunci kontak diputar pada posisi on maka pengunci cakram roda berupa solenoid 

akan terbuka secara otomatis begitu juga dengan sebaliknya, jika kunci kontak diputar 

pada posisi off maka pengunci cakram roda akan terkunci secara otomatis. Sensor halang 

berupa inframerah dan fotodioda yang terpasang pada slot kunci kontak dan slot kunci jok 

akan memberikan sinyal input-an, jika sensor membaca adanya kunci sepeda motor yang 

tertinggal pada salah satu slot yang dianggap sebagai penghalang. Keluaran dari sensor 

halang ini berupa buzzer yang akan berbunyi, jika kunci masih menempel pada salah satu 

slot selama lebih dari 3 detik. Alat pengaman ini memiliki fitur tambahan berupa 

pemberian titik koordinat lokasi sepeda motor. Apabila sepeda motor berhasil dibawa 

kabur oleh pelaku pencurian, kemudian pengguna mengirimkan pesan kode, contoh: #loc, 

yang sudah diset pada mikrokontroler dengan tujuan mencari titik koordinat posisi sepeda 

motor melalui modul SMS SIM900 yang diteruskan ke modul GPS Ublox Neo-6m, 

kemudian pesan dikembalikan lagi ke pengguna (user) dalam bentuk titik koordinat yang 

akan diolah oleh smartphone dalam bentuk map. Accu digunakan untuk memberikan 

tegangan ke mikrokontroler melewati modul converter DC to DC supaya sistem pengaman 

ganda otomatis pada cakram sepeda motor ini tetap dalam keadaan hidup (standby). 

 Desain hardware yang akan dirancang pada sistem pengaman sepeda motor ini 

terbuat dari bahan akrilik transparan yang membentuk sebuah persegi panjang dan dapat 

diamati dari luar. Bentuk desain hardware dapat dilihat pada gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Desain Bentuk Alat Sistem Pengaman Ganda Otomatis 

Sistem pengaman ganda otomatis pada cakram roda sepeda motor ini menggunakan 

kunci kontak yang digunakan untuk membuka dan mengunci pengaman pada cakram roda. 
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Sensor halang berupa inframerah dan fotodioda dipasang pada bagian dalam di kedua sisi 

slot kunci kontak dan slot kunci jok sepeda motor. Induk dari pengaman ganda otomatis ini 

yaitu mikrokontroler serta modul GSM dan modul GPS dikemas menjadi satu dan 

disimpan pada bagasi sepeda motor. Berikut ini penulis tampilkan beberapa ilustrasi 

gambar alat pengaman ganda otomatis sepeda motor yang terpasang pada sepeda motor 

secara keseluruhan serta proses alat ini bekerja ketika kunci kontak diputar ke arah off 

maka pengunci cakram roda akan terkunci secara otomatis. Untuk mengantisipasi solenoid 

tidak masuk pada lubang cakram, maka cakram roda dilubangi dengan 4 sisi melengkung 

yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 3.4 Ilustrasi Pengaman Ganda Otomatis Pada Cakram Depan 

 Gambar 3.4 diatas merupakan ilustrasi pemasangan kedudukan solenoid pada 

cakram roda depan sepeda motor. Piringan cakram tersebut akan dilakukan pembubutan 

dengan bentuk melengkung 4 sisi supaya solenoid tidak tersangkut. 

 

Gambar 3.5 Ilustrasi Lubang Cakram Depan 
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Gambar 3.5 diatas merupakan ilustrasi piringan cakram roda depan sepeda motor 

yang akan dilakukan pembubutan dengan bentuk melengkung 4 sisi sehingga solenoid 

mudah untuk masuk pada piringan cakram. 

 

Gambar 3.6 Ilustrasi Pengaman Ganda Otomatis Pada Cakram Belakang 

 Gambar 3.6 diatas merupakan ilustrasi pemasangan kedudukan solenoid pada 

cakram roda belakang sepeda motor. Pada pemasangan kedudukan solenoid tersebut, 

posisinya sejajar dengan piringan cakram roda yang memiliki lubang yang besar sehingga 

tidak diperlukan pembubutan.  

 

Gambar 3.7 Ilustrasi Lubang Cakram Belakang 

Gambar ambar 3.7 diatas merupakan ilustrasi piringan cakram roda belakang 

sepeda motor yang sudah ada pada pabrikan sepeda bebek dengan merek Honda. Pada 

cakram bagian belakang sudah terdapat beberapa lubang yang besar sehingga tidak 

dilakukan pembubutan. 
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Gambar 3.8 Ilustrasi Alat Pengaman Ganda Otomatis Secara Keseluruhan 

 Gambar 3.8 diatas merupakan ilustrasi alat pengaman ganda otomatis sepeda motor 

secara keseluruhan. Posisi solenoid yang terpasang sejajar dengan lubang cakram depan-

belakang dan posisi motherboard berada di dalam bagasi sepeda motor. 

 

3.2.1 Perancangan Hardware 

a. Penentuan Spesifikasi Alat 

    Alat yang dirancang memiliki spesifikasi sebagai berikut:  

1. Kunci Kontak (Ignition Switch) bawaan asli dari produsen sepeda motor yang digunakan 

untuk mengaktifkan dan mematikan pengapian pada sepeda motor dan juga dimanfaatkan 

sebagai membuka dan mengunci pengaman pada cakram roda sepeda motor. 

2. Sensor halang yaitu inframerah dan fotodioda yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

benda yang menghalangi sensor.  

3. Sistem mikrokontroler Arduino Uno yang digunakan sebagai pemrosesan input/output.  

4. Modul GSM SIM900 yang digunakan sebagai penerima dan pengirim pesan antara 

pengguna dengan modul GPS.  

5. Modul GPS Ublox Neo-6m yang digunakan untuk mencari titik koordinat posisi sepeda 

motor. 

6. Smartphone Android versi 5.02 (Lollipop) yang digunakan untuk mengirim pesan ke 

perangkat sepeda motor dan menerima pesan dalam bentuk titik koordinat serta diubah 

kedalam bentuk map. 

7. Relay berfungsi sebagai saklar. Pada penelitian ini menggunakan modul relay 1 channel 

yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan fungsi dari solenoid pada cakram roda 

sepeda motor. 
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8. Buzzer yang digunakan sebagai pemberi peringatan kepada dalam bentuk suara. 

7. Battery yang digunakan adalah accu sepeda motor yang berfungsi sebagai catu daya 

pada sistem pengaman ganda otomatis sepeda motor. 

8. Modul converter DC to DC yang digunakan untuk menurunkan tegangan 12-volt pada 

accu menjadi 5-volt yang digunakan sebagai tegangan pada modul GSM dan modul GPS. 

 

b. Perakitan komponen sistem  

1. Perancangan Rangkaian Kunci Kontak (ignition switch) 

Kunci kontak (ignition switch) yang sudah ada pada sepeda motor memiliki fungsi 

tambahan yaitu mengaktifkan dan mematikan fungsi solenoid yang sudah terpasang pada 

cakram roda sepeda motor. Rangkaian kunci kontak ini dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut. 

 

Gambar 3.9 Skema Rangkaian Kunci Kontak 

 Berikut beberapa komponen pada perancangan rangkaian kunci kontak (Ignition 

Switch) yang digunakan ditampilkan kedalam bentuk tabel. 

Tabel 3.1 Komponen perancangan rangkaian kunci kontak 

No. Jenis Komponen Jumlah/pcs Fungsi 

1. Ignition Switch 1 Mengaktifkan dan Menon-aktifkan solenoid 

2. Battery Aki 12 Volt 1 Sumber tegangan perangkat sepeda motor 

3. Fuse 1 Pengaman perangkat sepeda motor 

4. Indicator Panel 1 Pengubah tegangan battery 

5. Solenoid 2 Pengunci cakram depan dan belakang roda  

 

2. Perancangan Rangkaian Sensor Halang  

     Pada perancangan sensor halang ini, inframerah dan fotodioda dipasang pada 

ignition switch yang sudah dilubangi pada kedua sisi agar nantinya kunci sepeda motor 

dapat terdeteksi. Keluaran dari sensor halang ini berupa buzzer yang akan berbunyi ketika 
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kunci sepeda motor masih menempel selama 3 detik. Rangkaian sensor halang ini dapat 

ditunjukan pada gambar 3.10 berikut. 

 

Gambar 3.10 Skema Rangkaian Sensor Halang 

Berikut beberapa komponen pada perancangan rangkaian sensor halang yang 

digunakan ditampilkan kedalam bentuk tabel. 

Tabel 3.2 Komponen perancangan rangkaian sensor halang 

No. Jenis Komponen Jumlah/pcs Fungsi 

1. Ignition Switch 2 Mengaktifkan dan Menon-aktifkan 

solenoid 

2. Battery Aki 12 Volt 1 Sumber tegangan perangkat sepeda 

motor 

3. Fuse 1 Pengaman perangkat sepeda motor 

4. Converter Dc to Dc 1 Pengubah tegangan battery 

5. Arduino Uno 1 Pengatur semua proses pada perangkat 

6. Inframerah dan Fotodioda 2 Sensor halang pembaca adanya kunci 

7. Buzzer 1 Menghasilkan suara pada perangkat 

8. Modul Relay 1 Mengaktifkan dan Menon-aktifkan 

buzzer 

 

3. Perancangan Rangkaian Modul GSM SIM900 dan Modul GPS 

 Perancangan rangkaian untuk mencari titik koordinat posisi sepeda motor 

dibutuhkan modul GSM SIM900 sebagai perantara antara pengguna dengan modul GPS 
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Ublox Neo-6m yang terpasang pada sepeda motor. Modul GPS yang memiliki pin Rx 

disambungkan ke Tx pada mikrokontroler dan pin Tx pada modul GPS disambungkan ke 

Rx pada mikrokontroler. Dalam rancangan ini kedua modul sama-sama memiliki pin Rx 

Tx. Untuk itu, pin Rx pada modul GSM disambungkan ke pin 2 pada mikrokontroler dan 

pin Tx pada modul GSM disambungkan ke pin 3 pada mikrokontroler. Rangkaian modul 

GSM SIM900 dan modul GPS ini dapat ditunjukkan pada gambar 3.11 berikut. 

 

Gambar 3.11 Skema Rangkaian Modul GSM dan Modul GPS 

 

Berikut beberapa komponen pada perancangan modul GSM dan modul GPS yang 

digunakan ditampilkan kedalam bentuk tabel. 

Tabel 3.3 Komponen perancangan modul GSM dan modul GPS 

No. Jenis Komponen Jumlah/pcs Fungsi 

1. Battery Aki 12 Volt 1 Sumber tegangan perangkat sepeda motor 

2. Fuse 1 Pengaman perangkat sepeda motor 

3. Converter Dc to Dc 1 Pengubah tegangan battery 

4. Arduino Uno 1 Pengatur semua proses pada perangkat 

5. Modul GSM SIM900 1 Menerima dan mengirim pesan 

6. Modul GPS Ublox Neo-

6M 

1 Mencari titik koordinat  

 

4. Perancangan keseluruhan sistem pengaman sepeda motor  

     Pada tahap perakitan keseluruhan sistem pengaman sepeda motor ini semua 

komponen perangkat keras penyusun sistem dihubungkan sesuai dengan blok diagram 
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yang telah dibuat sebelumnya. Setelah perakitan selesai sistem akan masuk pada tahap 

pengujian untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan atau tidak. Perbaikan akan dilakukan pada bagian sistem yang mengalami 

masalah. Berikut adalah skema rangkaian pengaman ganda otomatis pada cakram roda 

sepeda motor secara keseluruhan. 

 

Gambar 3.12 Skema Perancangan Hardware Keseluruhan 

Berikut beberapa komponen pada perancangan hardware secara keseluruhan yang 

digunakan ditampilkan kedalam bentuk tabel. 

Tabel 3.4 Komponen perancangan hardware secara keseluruhan 

No. Jenis Komponen Jumlah/pcs Fungsi 

1. Ignition Switch 1 Mengaktifkan dan Menon-aktifkan solenoid 

2. Battery Aki 12 Volt 1 Sumber tegangan perangkat sepeda motor 

3. Fuse 1 Pengaman perangkat sepeda motor 

4. Converter Dc to Dc 1 Pengubah tegangan battery 

5. Arduino Uno 1 Pengatur semua proses pada perangkat 

6. Modul Relay  1 Saklar otomatis untuk solenoid 

7. Solenoid 2 Pengunci cakram depan dan belakang roda  

8. Inframerah dan Fotodioda 2 Sensor halang pembaca adanya kunci 

9. Buzzer 1 Menghasilkan suara pada perangkat 

10. Modul GSM SIM900 1 Menerima dan mengirim pesan 

11. Modul GPS Ublox Neo-6M 1 Mencari titik koordinat  
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3.2.2 Perancangan Software 

 Perancangan software bertujuan untuk membuat sistem dari alat dapat bekerja 

dengan baik sesuai perancangan. Tahap awal perancangan software adalah merancang 

diagram alir dari program yang akan dibuat. Pada penelitian ini digunakan perangkat lunak 

Arduino IDE versi 1.8.2 untuk proses pemrograman pada Arduino Uno. Berikut adalah 

tahapan-tahapan pemrograman untuk membuat sistem pengaman ganda otomatis pada 

cakram roda sepeda motor menggunakan kunci kontak.  

 

a. Pemrograman sensor halang  

  Pemrograman sensor halang bertujuan sebagai input yang digunakan untuk alarm 

system yang dapat memberitahukan kepada pengguna bahwa kunci masih menempel pada 

ignition switch maupun kunci jok sepeda motor. Pemrograman sensor halang dilakukan 

sesuai pada diagram alir berikut. 

Mulai

Inisialisasi

Baca Sensor

Apakah ada kunci ?
Mikrokontroler akan 
menghitung selama 3 

detik

Buzzer berbunyi

Selesai

Ya

Tidak

 

Gambar 3.13 Pemrograman Sensor Halang 

 

Diagram alir pemrograman sensor halang diatas dapat dijelaskan pertama mulai, 

menandakan program dimulai dan sensor halang akan membaca input berupa kunci kontak 

sebagai penghalang. Ketika kunci kontak dalam keadaan off dan masih menempel ignition 

switch atau slot kunci jok sepeda motor, maka mikrokontroler akan menghitung selama 3 

detik buzzer akan berbunyi. 
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b. Pemrograman sistem GPS 

    Pemrograman pada sistem GPS dilakukan dengan tujuan pengguna dapat berkomunikasi 

langsung dengan perangkat yang ada pada sepeda motor. Komunikasi yang dilakukan 

dalam bentuk pesan singkat, diharapkan perangkat tersebut mampu membalas pesan yang 

dikirim pengguna kedalam bentuk titik koordinat posisi sepeda motor. Adapun 

pemrograman sistem GPS ini ditampilkan dalam bentuk diagram alir berikut. 

Mulai

Inisialisasi

Apakah sinyal 
sudah didapat ?

Modul GSM SIM 900 
kirim pesan GPS 

TRACKER ACTIVATED

Modul GSM SIM900 
mengirim dan 

menerima pesan

Modul GSM 
SIM900 

mencari sinyal

Apakah user 
mengirim pesan 

track ?

User akan 
mendapatkan link 

titik koordinat

Ya

Tidak

Ya

Selesai

Apakah user 
mengirim pesan 

reset ?

Modul GSM SIM900 
akan me-reset ulang 
ditandai pesan GPS 

TRACKER RESET

Tidak

Ya

 

Gambar 3.14 Pemrograman Sistem GPS 

 

 Diagram alir pemrograman sistem GPS diatas dapat dijelaskan pertama mulai, 

menandakan program mulai bekerja dan modul GSM SIM900 mengirim pesan “GPS 

TRACKER ACTIVATED” kepada pengguna dengan artian perangkat GPS yang ada pada 

sepeda motor sudah mendapatkan sinyal. Pengguna mengirimkan pesan “track” dengan 

tujuan agar perangkat yang ada pada sepeda motor mengirimkan link titik koordinat. Jika 
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perangkat tidak merespon pesan yang diminta, pengguna harus mengirimkan pesan “reset” 

dengan tujuan agar perangkat mengulang kembali proses dari awal.  

Mulai

Inisialisasi

Baca Input

Apakah ada kunci 
?

Mikrokontroler akan 
menghitung selama 3 

detik

Buzzer berbunyi

Ya

Apakah sinyal 
sudah didapat ?

Modul GSM SIM 900 
kirim pesan GPS 

TRACKER ACTIVATED

Modul GSM SIM900 
mengirim dan 

menerima pesan

Modul GSM 
SIM900 mencari 

sinyal

Apakah user 
mengirim pesan 

track ?

User akan 
mendapatkan link 

titik koordinat

Ya

Tidak

Ya

Selesai

Apakah user 
mengirim pesan 

reset ?

Modul GSM SIM900 
akan me-reset ulang 
ditandai pesan GPS 

TRACKER RESET

Tidak

Ya

Tidak

 

Gambar 3.15 Diagram Alir Perancangan Software Keseluruhan 

 

Diagram alir diatas adalah alur dari program sistem pengaman ganda otomatis pada 

cakram roda sepeda motor secara keseluruhan, penjelasan flowchart pengaman ganda 

otomatis pada cakram roda sepeda motor menggunakan kunci kontak adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mulai 

Langkah pertama untuk mengoperasikan alat yaitu dengan memberikan tegangan 

pada sistem   atau perangkat pada sepeda motor. 

2. Inisialisasi Mikrokontroler 

Setelah sistem aktif, mikrokontroler Arduino Uno akan melakukan fungsinya 

sebagai kontrol dari semua input dan output. 

3. Baca Input Kunci Kontak dan Smartphone 

Sensor halang akan mendeteksi adanya kunci kontak yang masih tertinggal disalah 

satu slot kunci kontak maupun slot kunci jok, mikrokontroler Arduino Uno akan 

menghitung selama 3 detik, maka alarm system berupa buzzer akan berbunyi.  

4. Modul GSM SIM900 Menerima dan Mengirim Pesan 

Modul GSM SIM900 menerima pesan yang dikirim pengguna yang akan 

diteruskan ke modul GPS Ublox Neo-6m untuk meminta titik koordinat.  

5. Modul GPS Mencari Titik Koordinat 

Modul GPS memberikan titik koordinat sepeda motor dengan melakukan 

perhitungan matematika secara akurat sehingga posisi sepeda motor tepat. Dengan 

data titik koordinat ini kemudian diteruskan ke modul GSM SIM900 untuk 

dikirimkan kembali ke pengguna. 

6. Pengguna Meng-Klik Link Titik Koordinat 

Pada proses ini pengguna diharuskan membuka pesan dan meng-kopi link dan 

mem-paste kedalam kotak pencarian pada aplikasi Google Maps. 

d. Upload program pada board Arduino Uno  

    Pada tahapan ini setelah perancangan program pengaman sepeda motor selesai secara 

keseluruhan kemudian program yang sudah jadi di-upload ke board Arduino Uno. 

 

3.3 Pengujian Sistem  

Pada tahapan ini penulis melakukan pengujian sistem yang telah dibuat untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem pengaman ganda otomatis pada sepeda motor 

menggunakan kunci kontak berbasis Arduino Uno sebelum diimplementasikan dalam 

membaca input, memproses dan mengeluarkan perintah. Adapun tahapan dalam pengujian 

sistem ini adalah:  
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3.3.1  Pengujian Perangkat Lunak (Software)  

Pada pengujian perangkat lunak dilakukan dengan menguji eksekusi perangkat 

keras terhadap program yang telah di-upload. Hal ini untuk mengetahui apakah konfigurasi 

terhadap perangkat keras melalui pin-pin mikrokontroler dapat berjalan dengan baik. Serta 

untuk memastikan perangkat keras tersebut sudah bekerja sesuai dengan perancangan yang 

akan dilakukan. Tahapan yang dilakukan untuk pengujian program adalah sebagai berikut.  

a. Mengkompilasi program yang telah dibuat dengan menggunakan software Arduino IDE.  

b. Menghubungkan Arduino dengan komputer dengan menggunakan kabel USB kemudian 

meng-upload program yang telah dibuat ke Arduino. 

c. Menghubungkan ignition switch, sensor halang, modul GSM SIM900, modul GPS 

UbloxNeo-6m, buzzer, relay, ke mikrokontroler melalui pin-pin yang telah ditentukan. 

3.3.2 Pengujian Perangkat Keras (Hardware)  

a. Pengujian Konverter DC (Direct Current)  

Pengujian konverter DC (Direct Current) diuji dengan menggunakan multimeter. Pada 

konverter yang diukur adalah tegangan keluarannya, yakni dengan menghubungkan output 

konverter dengan kabel positif dan negatif pada multimeter dan memutar adjustable 

konverter sampai mendapatkan tegangan 5 volt. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali untuk 

mengurangi human error pada alat ukur.  

b. Pengujian Mikrokontroler Arduino Uno 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian untuk mengetahui apakah koneksi antara 

mikrokontroler Arduino Uno dan komputer berjalan dengan baik. Pengujian pada 

mikrokontroler Arduino Uno ini dilakukan dengan menghubungkan laptop melalui kabel 

USB ke Arduino. Langkah selanjutnya Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua port Arduino berfungsi dengan baik. Pada pengujian ini semua pin Arduino di 

program menjadi pin output, kemudian pada masing-masing pin Arduino di pasang lampu 

LED dan diukur tegangan output.  

c. Pengujian Kunci Kontak ke Solenoid 

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui respon yang diterima solenoid dalam 

membuka dan mengunci lubang cakram sepeda motor.  
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d. Pengujian Sensor Halang 

Dalam pengujian ini dibutuhkan kunci kontak yang dimasukan kedalam ignition switch 

maupun slot kunci jok pada sepeda motor. Cara yang dilakukan dengan memutar kunci 

kontak pada ignition switch ke arah off dan tunggu selama 3 detik. Jika buzzer merespon, 

program ini berjalan sesuai yang direncanakan dan jika kunci diputar ke arah on, dan 

buzzer tetap merespon selama 3 detik maka program sensor ini harus diperbaiki. Pengujian 

berikutnya dengan memasukan kunci kontak pada slot kunci jok dan tunggu selama 3 

detik. Jika buzzer merespon maka rangkaian sensor halang ini sudah sesuai dengan 

rencana. 

e. Pengujian modul GSM SIM900 

Pengujian pada modul GSM SIM900 dengan cara meng-uplod program GSM yang ada 

pada library Arduino IDE. Kabel jumper dipasang pada tiap pin-pin modul GSM ke board 

Arduino Uno yang sudah ditentukan agar modul ini bekerja. Untuk melihat program ini 

mampu mengirimkan pesan kepada pengguna dengan membuka serial monitor yang ada 

pada Arduino IDE dan ditandai dengan pesan terkirim. Pengguna akan mendapatkan pesan 

dari modul GSM SIM900.  

f. Pengujian modul GPS Ublox 6M 

Pengujian yang dilakukan pada modul GPS ini dengan meng-upload program GPS yang 

ada pada library Arduino IDE. Kabel jumper dipasang pada tiap pin-pin modul GPS ke 

board Arduino Uno yang sudah ditentukan agar modul ini bekerja. Untuk melihat program 

ini mampu mencari titik koordinat lokasi dengan membuka serial monitor pada Arduino 

IDE. 

 g. Pengujian Relay 

Pengujian rangkaian relay dilakukan dengan memberikan tegangan pada pin coil relay 

akan aktif. Relay memiliki dua keadaan yaitu NO (Normally Open) dan NC (Normally 

Close), apabila mendapatkan tegangan maka keadaan relay NC (tertutup). Pengujian relay 

dilakukan dengan menggunakan LED yang terhubung ke salah satu kaki relay. 

 

 



III-18 
 

h. Pengujian Buzzer 

Buzzer memiliki 2 kaki yaitu kaki positif (+) dan kaki negatif (-) dengan tegangan 5 volt. 

Pengujian buzzer ini dilakukan dengan memberikan tegangan baterai sebesar 5-volt dengan 

tujuan untuk mengetahui kekuatan suara dari buzzer tersebut. 

i. Pengujian Power Supply  

Sistem pengaman kendaraan bermotor ini menggunakan catu daya dari baterai sepeda 

motor. Pengujian baterai dilakukan dengan cara mengukur tegangan pada baterai dengan 

menggunakan multimeter untuk mengetahui bagus atau tidaknya baterai. 

j. Pengujian Keseluruhan Sistem  

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa sub-sub sistem yang telah teruji 

sebelumnya dapat dirangkai menjadi satu sistem yang utuh dan dapat beroperasi sesuai 

dengan perencanaan. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengoperasikan alat yang telah 

dibuat dengan cara memutar kunci kontak ke arah on, maka solenoid yang sudah terpasang 

pada cakram roda depan dan cakram roda belakang akan terbuka. Kemudian putar kunci 

kontak ke arah off, maka solenoid yang sudah terpasang pada cakram roda depan dan 

cakram roda belakang akan terkunci. Pada posisi off ini tinggalkan kunci kontak pada 

ignition switch atau slot kunci jok selama 3 detik, maka alarm system berupa buzzer akan 

aktif. Pengujian pada sistem GPS dilakukan dengan memberi tegangan pada perangkat 

sepeda motor dan modul GSM akan mulai mencari sinyal. Jika sudah ditemukan, maka 

akan ada pesan dari perangkat ke pengguna berupa “GPS TRACKER ACTIVATED”. Dalam 

hal ini pengguna dapat meminta titik koordinat dengan mengirim pesan “track”, maka 

perangkat akan mengirimkan pesan kembali berupa link titik koordinat dan pengguna 

diwajibkan membuka link tersebut agar ditampilkan pada aplikasi Google Maps. 

3.4  Implementasi Alat  

Implementasi alat merupakan tahapan yang digunakan untuk diterapkan pada 

sepeda motor yang akan diuji. Penelitian ini akan mengimplementasikan alat yang sudah 

dibuat pada sepeda motor. Berikut adalah skema untuk pemasangan alat ke sepeda motor. 
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Gambar 3.16 Skema Pemasangan Alat 

Pada skema pemasangan alat diatas, dapat dijelaskan bahwa tegangan positif (+) 

yang bersumber dari accu melewati fuse disambungkan ke ignition switch menuju relay 

yang akan mengaktifkan kedua solenoid. Tegangan negatif (-) dari accu disambungkan ke 

bodi sepeda motor sebagai ground yang akan tersambung pada GND relay dan GND dc 

converter. Output dari DC to DC converter yang akan disambungkan ke alat pengaman 

ganda otomatis pada sepeda motor.  

3.5 Analisa Hasil  

Pada tahapan ini penulis akan melakukan analisis dari komponen sistem hasil 

pengujian alat sistem pengaman ganda otomatis sepeda motor. Adapun komponen yang 

dianalisis adalah:  

a. Kunci Kontak Terhadap Solenoid 

Parameter yang akan dianalisis adalah hasil pengujian respon kunci kontak terhadap 

solenoid, ketepatan solenoid masuk kedalam lubang pada cakram roda sepeda motor.  

b. Sensor Halang Terhadap Buzzer  

Parameter yang akan dianalisis adalah hasil pembacaan sensor halang dengan memasukan 

kunci kontak di salah satu slot kunci kontak maupun slot kunci jok selama 3 detik untuk 

memastikan alarm system berjalan sesuai yang direncanakan.  

c. Smartphone Terhadap Modul GPS 

Parameter yang akan dianalisis adalah hasil dari pengukuran titik koordinat sepeda motor 

yang didapat kemudian dibuktikan dengan melihat map pada Google Maps. 
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3.6  Uji Kelayakan  

Setelah dilakukan pengujian sistem, maka dilanjutkan dengan pengujian kelayakan 

ke konsumen dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Pengujian kelayakan ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel pada populasi pengguna sepeda motor 

yang menggunakan cakram 2 di parkiran Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis 

menggunakan pengambilan sampel dari populasi menggunakan metode Slovin, dimana 

dalam menentukan sampel ini menggunakan rumus sebagai berikut:  

  
 

      
 

Keterangan:  

 : Sampel  

N: Populasi  

 2: Tingkat Kesalahan (0,1)/10% dari jumlah populasi 

Pada penelitian ini populasi diambil dari pengguna sepeda motor yang memiliki 

cakram ganda buatan produsen sepeda motor karena produk akhir dari alat sistem 

pengaman sepeda motor ini akan diimplementasikan pada sepeda motor bebek yang 

memiliki cakram ganda. Populasi diperoleh dengan menghitung secara manual jumlah 

pengguna sepeda motor yang masuk ke parkiran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska 

Riau yang dilakukan pada hari senin tanggal 28 Mei 2017 dari pukul 09.30 WIB sampai 

pukul 12.00 WIB dengan jumlah populasi yang didapat berjumlah, 87 pengguna sepeda 

motor yang memiliki cakram ganda. Untuk mencari sampel pada penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin. Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi adalah 

sebagai berikut:  

  
  

           
 

  
  

             
 

  
  

    
  

         jadi digenapkan menjadi 47 sampel pengguna sepeda motor yang 

menggunakan cakram ganda. 

Dari rumus Slovin diatas dapat kita ketahui bahwa hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus tersebut berjumlah 47 sampel dari 87 orang jumlah populasi 

pengguna sepeda motor yang memiliki cakram ganda di parkiran Fakultas Sains dan 
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Teknologi UIN Suska Riau. Sampel responden yang didapat akan mengisi form kuesioner 

pada penelitian sistem pengaman sepeda motor menggunakan kunci kontak untuk 

mengukur seberapa baik produk yang dihasilkan. Template form kuesioner yang digunakan 

ditampilkan pada lampiran A. 

 

3.7 Rincian Biaya Penelitian  

Rincian biaya dalam penelitian implementasi sistem pengaman ganda otomatis 

pada cakram roda sepeda motor menggunakan kunci kontak, alarm system, dan pencari 

titik koordinat dapat dilihat pada lampiran B. 

 


