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ABSTRAK 

Perkembangan sarana transportasi tentunya berdampak pada masyarakat, dampak yang timbul berupa dampak 

positif dan negatif, dampak positif dari pengembangan alat transportasi di Indonesia adalah kemudahan bagi 

masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik untuk kebutuhan pribadi maupun publik dan dampak 

negatif dari pengembangan peralatan transportasi adalah terjadianya pencurian terhadap kendaraan khususnya 

sepeda motor. Dalam penelitian ini penulis mengembangkan sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor 

menggunakan mikrokontroler arduino nano dan aplikasi pengenalan suara. Dengan menguji keseluruhan 

komponen yang digunakan dalam desain peralatan keamanan sepeda motor dan pengujian kelayakan. Sistem 

keamanan sepeda motor menggunakan pengenalan suara dapat bekerja dengan baik. 

kata kunci : mikrokontroler arduino nano, speech recognition, relay 
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ABSTRACT 

Developments in transportation means certainly have an impact on society, impacts that arise in the form of 

positive and negative impacts, positive impact of the development of transportation equipment in Indonesia is 

the convenience for the community in carrying out daily activities both for personal and public needs and the 

negative impacts of the development of transportation equipment is theft.  in this study the authors developed 

a security system on a motorcycle vehicle using an arduino nano microcontroller and speech recognition 

application. By testing the overall components used in the design of motorcycle security equipment and 

feasibility testing. Motorcycle security systems using speech recognition can work well. 

keywords: Arduino Nano microcontroller, speech recognition, relay 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dalam alat transportasi pasti menimbulkan dampak bagi masyarakat, 

dampak yang muncul berupa dampak positif dan negatif, dampak postif dari perkembangan 

alat transportasi di Indonesia adalah kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari baik untuk keperluan pribadi maupun umum seperti transportasi umum 

bagi masyarakat maupun transportasi barang, dan dampak negatifnya adalah tindak 

kejahatan pencurian kendaraan bermotor semakin marak. Tindak pencurian kendaran 

bermotor, biasanya terjadi akibat kelalaian dari pemilik kendaraan yang kurang waspada dan 

ceroboh dalam mengamankan kendaraan atau peralatan lainnya, dalam salah satu contoh, 

pemilik kendaraan terkadang lalai untuk mengambil kunci kendaraan dan masih melekat di 

kendaraan, sehingga orang yang mempunyai niat jahat, mudah untuk melakukan tindak 

kejahatannya. 

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) populasi kendaraan 

bermotor di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2017 tercatat 

62,22 % memiliki sepeda motor. Dari data statistik tersebut dapat juga digunakan sebagai 

perhitungan seberapa tinggi intensitas daya beli masyarakat dan tingkat ekonomi suatu 

bangsa[3]. Berbanding lurus dengan populasi kendaraan bermotor yang terus bertambah 

angka kasus kriminalitas terhadap kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan yang 

signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tentang pencurian kendaraan 

bermotor pada tahun 2015 mencapai 2.508 kasus, pada tahun 2016 mencapai 1.046 kasus, 

pada tahun 2017 mencapai 2866 kasus dari laporan kehilangan kendaraan bermotor yang 

tercatat[2]. Dari Badan Pusat Statisk Riau tercatat kehilangan sepeda motor pada tahun 2015  

sebanyak 1.051 kasus, pada tahun 2016mencapai 1.105 kasus dan pada tahun 2017 mencapai 

1.203 kasus pencurian sepeda motor.[1] 

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 2015 total kasus pencurian sepeda motor (curanmor) mencapai 
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57 kasus dengan berbagai modus pencurian. Pada tahun 2016 mencapai 69 kasus pencurian 

sepeda motor, tahun 2017 mencapai 40 kasus pencurian sepeda motor, tahun 2018 mencapai 

52 kasus pencurian sepeda motor. 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]. 

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Muhammad Amri yang menjabat 

sebagai Komandan Lapangan di UIN Suska Riau Muhammad Amri menyampaikan bahwa kasus 

pencurian sepeda motor yang tercatat di UIN Suska Riau pada tahun 2015 tercatat 27 kasus, tahun 

2016 tercatat 35 kasus pencurian sepeda motor, tahun 2017 tercatat 40 kasus pencurian sepeda 

motor. Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amri mengatakan jenis sepeda motor 

yang menjadi target pencurian adalah jenis matic.  

Menanggapi uraian kasus pada paragraf sebelumnya, sudah banyak sistem pengaman 

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 pengaman 

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. Beberapa 

fitur yang diterapkan untuk menanggulangi tindak pencurian pada sepeda motor yaitu 

memanfaatkan android dan mikrokontroler sebagai pengaman tambahan untuk 

mengendalikan kelistrikan pada sepeda motor. 

Beberapa penelitian terkait tentang sistem keamanan sepeda motor yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam 

Fadli yang berjudul “Kendali pintu air otomatis berbasis speech recognition menggunakan 

metode MFCC dan jaringan saraf tiruan”. Pada penelitian ini speech recogntiion digunakan 

sebagai kendali untuk membuka dan menutup pintu air.[6] 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Eko Hartono, Tony Darmanto dan Alfred Yulius 

Arthadi Putra yang berjudul “Penerapan speech recognition berbasis smartphone android 

untuk pengontrol peralatan elektronik rumah”. Pada penelitian ini eko hartono dkk 

menggunakan speech recognition sebagai kendali untuk peralatan elektronik rumah. [7] 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh A. Tridiantoro yang berjudul ”Perancangan 

Sistem Keamanan Sepeda Motor Berbasis Xbee Dan Gps Receiver Skm53 Menggunakan 

Arduino”. Pada penelitian ini lebih memfokuskan keamanan sepeda motor pada pelacakan 

keberadaan kendaraan.[8] 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ika Kolifah, Adnan Rafi Al Tahtawi yang 

berjudul “Aplikasi Arduino Android Untuk Sistem Keamanan Sepeda Motor”. Pada 

penelitian ini keamanan sepeda motor dilengkapi dengan alarm dan sistem keamanan harus 

diaktifkan secara manual.[9] 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kapti yang berjudul “Rancang Bangun Alat 

Pengaman Kendaraan Bermotor Menggunakan Media Transmisi Bluetooth Berbasis 

Android Dengan Bahasa C”. Pada penelitian ini keamanan sepeda motor difokuskan pada 

kendali aplikasi android.[10] 

Penelitian Santo Tjhin, Mohammad Amami, Mirza Tahir Ahmad, Ahmad Faqih 

dengan judul “Sistem Keamanan Sepeda Motor Melalui Short Message Service 

Menggunakan Avr Mikrokontroler Atmega8”. Pada penelitian ini mengunakan sms sebagai 

sistem keamanan pada sepeda motor.[11] 

Penelitian selanjutnya oleh Annah dan Nurdiansyah yang berjudul “Implementasi 

Mikrokontroler Dan Sms Gateway Pada Pengamanan Kendaraan Sepeda Motor”. Pada 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada sms gateway sebagai alternatif utama untuk 

keamanan sepeda motor.[12]  

Berdasarkan latar belakang tersebut pada penelitian ini penulis tertarik untuk 

mengembangkan alat pengaman pada sepeda motor yang mampu mengurangi resiko 

pencurian dan meningkatkan pengamanan pada sepeda motor. Dengan konsep ketika kunci 

kontak berada pada kondisi on, maka rangkaian alat pengaman sepeda motor juga akan aktif. 

Dalam rentang waktu 5 detik arus pada jalur kunci kontak akan diputus kan oleh relay. 

Dengan pemanfaatan mikrokontroler arduino nano, pengembangan sistem pengaman pada 

sepeda motor dirancang dengan menggunakan speech recognition. Speech recognition 

adalah suatu sistem komputer yang memungkinkan untuk menerima input berupa kata yang 

diucapkan. Untuk menghubungkan kelistrikan pada sepeda motor, pengguna harus 

mengkoneksikan bluetooth android dengan bluetooth pada rangkaian alat pengaman sepeda 

motor dan melakukan log-in di aplikasi pengaman sepeda motor yang telah dibuat. Dengan 
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menggunakan speech recognition pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan control 

pada kendaraan sepeda motor dengan dari jarak jauh dengan memanfaatkan sistem dari 

Modul bluetooth hc-05 yaitu dengan jarak 13m dari lokasi kendaraan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara mengembangkan sistem pengaman pada sepeda motor dengan 

memanfaatkan mikrokontroler dan smartphone ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Membuat alat yang dapat dirangkai pada sepeda motor dan dapat dikendalikan melalui 

android yang memiliki fungsi sebagai pengaman pada sepeda motor dengan menggunakan 

arduino dan aplikasi speech recognition. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Alat yang dirancang hanya diimplementasikan pada sepeda motor jenis Matic 

pabrikan Honda dengan kelistrikan DC 

2. Pada penelitian ini, alat keamanan sepeda motor dibuat hanya untuk memutus dan 

menghubungkan arus kelistrikan pada kunci kotak yang dikendalikan melalui 

aplikasi speech recognition 

3. Aplikasi dirancang menggunakan app inventor hanya dapat merubah suara menjadi 

text. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengaman pada sepeda motor 

sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pemilik kendaraan dan memanfaatkan 

teknologi dan samrtphone android yang digunakan pemilik kendaraan sebagai kendali 

kemanan pada sepeda motor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Literatur 

Dalam penelitian tugas akhir ini dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian 

teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan, 

teori dan referensi didapat dari jurnal, paper, buku dan sumber lainnya. Perancangan sistem 

pengaman sepeda motor yang bertujuan untuk mencegah tejadinya pencurian telah banyak 

dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia, terutama untuk kepentingan 

penulisan tugas akhir. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan 

referensi teori terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber. 

Penelitian terkait tentang sistem keamanan sepeda motor yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Fadli yang 

berjudul “Kendali pintu air otomatis berbasis speech recognition menggunakan metode 

MFCC dan jaringan saraf tiruan”. Penelitian ini menggunakan metode experimental. 

Pengujian pada alat-alat yang digunakan dilakukan secara detail per alatnya. Penelitian 

Imam Fadli ini memanfaakan Speech recogntiion sebagai kendali untuk membuka dan 

menutup pintu air.[6] 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Eko Hartono, Tony Darmanto dan Alfred Yulius 

Arthadi Putra yang berjudul “Penerapan speech recognition berbasis smartphone android 

untuk pengontrol peralatan elektronik rumah”. Pada penelitian ini menggunakan metode 

experimental. Pengujian pada alat-alat yang digunakan dilakukan secara detail per alatnya. 

Pada penelitian yang dilakukan Eko Hartono dkk speech recognition digunakan sebagai 

kendali untuk peralatan elektronik rumah. Penilitian Eko Hartono dkk dan penelitian Iman 

Hadli memiliki kemiripan yaitu menggunakan speech recognition sebagai kendali. [7] 

Penelitian terkait tentang sistem keamanan sepeda motor yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh A. Tridiantoro yang 

berjudul ”Perancangan Sistem Keamanan Sepeda Motor Berbasis Xbee Dan Gps Receiver 

Skm53 Menggunakan Arduino”. Penelitian ini menggunakan metode experimental. 
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Pengujian pada alat dilakukan secara detail per alatnya. Penelitian ini lebih memfokuskan 

keamanan sepeda motor pada pelacakan keberadaan kendaraan. Pada penelitian ini belum 

menggunakan kontrol otomatis pada jalur kelistrikan kunci kontak dan belum menggukanan 

speech recognition.[8] 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ika Kolifah dkk berjudul ”Aplikasi Arduino 

Android Untuk Sistem Keamanan Sepeda Motor”. Penelitian ini menggunakan metode 

experimental. Pengujian pada alat dilakukan secara detail per alatnya. Pada penelitian ini 

keamanan sepeda motor dilengkapi dengan alarm dan ketika ingin mengaktifkan keamanan 

pada sepeda motor maka pengguna harus membuka aplikasi android terlebih dahulu. 

Penelitian ini belum menggunakan kontrol otomatis pada jalur kelistrikan kunci kontak dan 

belum menggukanan speech recognition [9] 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kapti yang berjudul “Rancang Bangun Alat 

Pengaman Kendaraan Bermotor Menggunakan Media Transmisi Bluetooth Berbasis 

Android Dengan Bahasa C”. Penelitian ini menggunakan metode experimental. Pengujian 

pada alat dilakukan secara detail per alatnya. Penelitian ini bertujuan membangun sistem 

pengaman kendaraan bermotor yang terhubung dengan gadget android melalui transmisi 

Bluetooth dan mampu menerapkan sistem elektronik IC ATMega 328 yang terdapat pada 

Arduino Nano. Alat ini dibuat karena banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang 

disebabkan karena kelalaian pemiliknya. Pada penelitian ini belum menggunakan kontrol 

otomatis pada jalur kelistrikan kunci kontak dan belum menggukanan speech 

recognition.[10] 

Penelitian Santo Tjhin, Mohammad Amami, Mirza Tahir Ahmad, Ahmad Faqih 

dengan judul “Sistem Keamanan Sepeda Motor Melalui Short Message Service 

Menggunakan Avr Mikrokontroler Atmega8”. Penelitian ini menggunakan metode 

experimental. Pengujian pada alat dilakukan secara detail per alatnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuat sebuah sistem keamanan sepeda motor yang dikontrol melalui 

perangkat seluler berbasis sms sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna kendaraan 

yang ditinggal jauh dari area parkir. Penelitian ini memanfaatan mikrokontroller yang saling 

bersinergi menghasikan sebuah alat yang creative dan innovative. Perangkat lunak yang 

dipakai untuk mengembangkan sistem ini adalah bascom-avr, sedangkan perangkat keras 

yang digunakan adalah mikrokontroler atmega8, handphone, buzzer alarm dan modem 

serial. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah intelligent sistem berbentuk 



 

II-3 
 

embedded keamanan sepeda motor melalui sms yang dapat membunyikan alarm, memutus 

sumber tegangan di kunci kontak sepeda motor dengan control jarak jauh melalui pesan yang 

dikirim menggunakan sms. Pada penelitian ini belum menggunakan kontrol otomatis pada 

jalur kelistrikan kunci kontak dan belum menggukanan speech recognition.[11] 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annah dan Nurdiansyah yang berjudul 

“Implementasi Mikrokontroler Dan Sms Gateway Pada Pengamanan Kendaraan Sepeda 

Motor”. Penelitian ini menggunakan metode experimental. Pengujian pada alat dilakukan 

secara detail per alatnya. Pada penelitian ini, masih menggunakan sms gateway menjadi 

sebagai alternatif utama untuk keamanan sepeda motor. Penelitian ini belum menggunakan 

kontrol otomatis pada jalur kelistrikan kunci kontak dan belum menggukanan speech 

recognition.[12] 

Berdasarkan referensi yang ada, pada penelitian ini penulis akan melakukan 

pengembangan terhadap keamanan sepeda motor. Penelitian yang akan dilakukan yaitu 

“Pengembangan Sistem Pengaman Pada Sepeda Motor Menggunakan Metode Speech 

Recognition”. Prinsip kerja dari alat pengaman pada sepeda motor ini memanfaatkan 

mikrokontroler sebagai pengendali utama CPU (central processing unit), dan speech 

recognition sebagai kendali untuk menghubungkan kelistrikan yang terputus pada sepeda 

motor.  

2.2 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah suatu keping IC dimana terdapat mikroprosesor dan memori 

program ROM serta memori serbaguna RAM. Tidak seperti sistem komputer, yang mampu 

menangani berbagai macam program aplikasi (misalnya pengolahan kata, pengolahan 

angka, dan sebagainya), mikrokontroler hanya bisa digunakan untuk satu aplikasi tertentu 

saja. Perbedaan lainnya terletak pada perbandingan RAM dan ROM-nya. Pada sistem 

perbandingan RAM dan ROM-nya besar, artinya program-program pengguna disimpan 

dalam ruang RAM yang relatif besar, sedangkan rutin-rutin antar muka perangkat keras 

disimpan dalam ruang ROM yang kecil. Sedangkan pada mikrokontroler, perbandingan 

ROM dan RAM-nya yang berbeda artinya program kontrol disimpan di ROM yang 

ukurannya relatif lebih besar, sedangkan RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan 

proses sementara, termasuk register-register yang digunakan pada mikrokontroler yang 

bersangkutan.[13]  
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2.3 Pengenalan Arduino 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat 

open source. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata “platform” di sini adalah sebuah 

pilihan kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi ia 

adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk 

menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory 

mikrokontrler. Ada banyak projek dan alat-alat dikembangkan oleh akademisi dan 

profesional dengan menggunakan arduino, selain itu juga ada banyak modul-modul 

pendukung (sensor, tampilan, penggerak dan sebagainya) yang dibuat oleh pihak lain untuk 

bisa disambungkan dengan arduino. Arduino berevolusi menjadi sebuah platform karena ia 

menjadi pilihan dan acuan bagi banyak praktisi. 

Salah satu yang membuat arduino memikat hati banyak orang adalah karena sifatnya 

yang open source, baik untuk hardware maupun software-nya. Diagram rangkaian 

elektronik arduino digratiskan kepada semua orang. Anda bisa bebas men-download 

gambarnya, membeli komponen-komponennya, membuat PCB-nya dan merangkainya 

sendiri tanpa harus membayar kepada para pembuat arduino. Sama halnya dengan IDE 

Arduino yang bisa di download dan di instal pada komputer secara gratis.  

Saat ini komunitas arduino berkembang dengan pesat dan dinamis di berbagai belahan 

dunia. Bermacam-macam kegiatan yang berkaitan dengan projek-projek arduino 

bermunculan dimana-mana, termasuk di Indonesia. Yang membuat arduino dengan cepat 

diterima oleh orang-orang adalah karena:  

1. Murah, dibandingkan platform yang lain. Harga sebuah papan arduino tipe uno asli 

buatan Italia yang saya beli di tahun 2018 seharga Rp 290.000,-. Sebuah investasi 

yang sangat murah untuk berbagai keperluan projek. Harganya akan lebih murah 

lagi jika pengguna membuat papannya sendiri dan merangkai komponen-

komponennya satu per satu.  

2. Lintas platform, software arduino dapat dijalankan pada system operasi Windows, 

Macintosh OSX dan Linux, sementara platform lain umumnya terbatas hanya pada 

Windows.  

3. Sangat mudah dipelajari dan digunakan. Processing adalah bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk menulis program di dalam Arduino. Processing adalah 

bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dialeknya sangat mirip dengan C++ dan 
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Java, sehingga pengguna yang sudah terbiasa dengan kedua bahasa tersebut tidak 

akan menemui kesulitan dengan Processing. Bahasa pemrograman Processing 

sungguh- sungguh sangat memudahkan dan mempercepat pembuatan sebuah 

program karena bahasa ini sangat mudah dipelajari dan diaplikasikan dibandingkan 

bahasa pemrograman tingkat rendah seperti Assembler yang umum digunakan pada 

platform lain namun cukup sulit.  

Saat ini ada bermacam-macam bentuk papan arduino yang disesuaikan dengan 

peruntukannya dalam penelitian ini arduino yang dipakai adalah arduino nano yang terlihat 

pada gambar berikut ; 

 

Gambar 2.1 Mikrokontroler arduino nano 

 

Komponen utama di dalam papan arduino adalah sebuah microcontroller 8 bit dengan 

merek ATmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai papan arduino 

menggunakan tipe ATmega yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya, sebagai 

contoh arduino uno menggunakan ATmega328 sedangkan Arduino Mega 2560 yang lebih 

canggih menggunakan ATmega 2560. Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang 

terdapat di dalam sebuah mikrokontroler, pada gambar berikut ini diperlihatkan contoh 

diagram blok sederhana dari microcontroller ATmega328 (dipakai pada arduino uno). 

 



 

II-6 
 

 

Gambar 2.2 Diagram blok atmega 328. 

 

Blok-blok di atas dijelaskan sebagai berikut:  

1. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka yang 

digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan RS-485.  

2. 2KB RAM pada memory kerja bersifat volatile (hilang saat daya dimatikan), 

digunakan oleh variable-variabel di dalam program.  

3. 32KB RAM flash memory bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan 

program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga 

menyimpan bootloader. Bootloader adalah program inisialisi yang ukurannya 

kecil, dijalankan oleh CPU saat daya dihidupkan. Setelah bootloader selesai 

dijalankan, berikutnya program di dalam RAM akan dieksekusi.  

4. 1KB EEPROM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data yang tidak 

boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan arduino.  

5. Central Processing Unit (CPU), bagian dari microcontroller untuk menjalankan 

setiap instruksi dari program.  

6. Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, dan 

mengeluarkan data (output) digital atau analog. [13] 

 

2.4 Arduino Nano  

Arduino merupakan sebuah platform dari physical computing yang bersifat open 

source. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata “platform” di sini adalah sebuah pilihan 

kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi ia adalah 

kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development Environment 
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(IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis 

program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory 

mikrokontroler. Arduino nano adalah salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang 

berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino nano diciptakan 

dengan basis mikrokontroler ATmega328 (untuk arduino nano versi 3.x) atau ATmega 168 

(untuk Arduino versi 2.x). Arduino Nano kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan 

arduino duemilanove, tetapi dalam paket yang berbeda. Arduino nano tidak menyertakan 

colokan DC berjenis barrel jack, dan dihubungkan ke komputer menggunakan port USB 

Mini-B. Arduino nano dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Gravitech . 

2.4.1 Konfigurasi Pin Arduino Nano  

Konfigurasi pin Arduino nano. Arduino nano memiliki 30 Pin. Berikut konfigurasi pin 

arduino nano. 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu daya digital.  

2. GND merupakan pin ground untuk catu daya digital.  

3. AREF merupakan Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan fungsi 

analogReference().  

4. RESET merupakan Jalur low ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan ulang) 

mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset pada shield 

yang menghalangi papan utama arduino  

5. Serial RX (0) merupakan pin yang berfungsi sebagai penerima TTL data serial.  

6. Serial TX (1) merupakan pin yang berfungsi sebagai pengirim TT data serial.  

7. External Interrupt (Interupsi Eksternal) merupakan pin yang dapat dikonfigurasi 

untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang rendah, meningkat atau menurun, 

atau perubahan nilai.  

8. Output PWM 8-Bitmerupakan pin yang berfungsi untuk analogWrite( ).  

9. SPI merupakan pin yang berfungsi sebagai pendukung komunikasi. 

10. LED merupakan pin yang berfungsi sebagai pin yag diset bernilai high, maka LED 

akan menyala, ketika pin diset bernilai low maka LED padam. LED Tersedia 

secara built-in pada papan arduino nano.  

11. Input Analog (A0-A7) merupakan pin yang berfungsi sebagi pin yang dapat 

diukur/diatur dari mulai ground sampai dengan 5volt, juga memungkinkan untuk 

mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka menggunakan fungsi 

analogReference(). 
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Tabel 2.1Konfigurasi pin arduino nano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Konfigurasi pin layout arduino nano. 

 

2.4.2 Spesifikasi Arduino Nano  

Berikut ini adalah Spesifikasi yang dimiliki oleh arduino nano 

1. Mikrokontroler Atmel ATmega168 atau ATmega328  

2. 5 V Tegangan Operasi  

3. 7-12V Input Voltage (disarankan)  

4. 6-20V Input Voltage (limit)  

5. Pin Digital I/O 14 (6 pin digunakan sebagai output PWM)  

Nomor Pin Arduino Nano  Nama Pin Arduino Nano  

1  Digital Pin 1 (TX)  

2  Digital Pin 0 (RX)  

3 dan 28  Reset  

4 dan 29  GND  

5  Digital Pin 2  

6  Digital Pin 3 (PWM)  

7  Digital Pin 4  

8  Digital Pin 5 (PWM)  

9  Digital Pin 6 (PWM)  

10  Digital Pin 7  

11  Digital Pin 8  

13  Digital Pin 10 (PWM-SS)  

14  Digitl Pin 11 (PWM- MOSI)  

16  Digital Pin 13 (SCK)  

18  AREF  

19  Analog Input 0  

21  Analog Input 2  

22  Analog Input 3  

23 Analog Input 4 

24  Analog Input 5  

25  Analog Input 6  

26  Analog Input 7  

27  VCC  

30  Vin  
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6. 8 Pin Input Analog  

7. 40 mA Arus DC per pin I/O  

8. Flash 16 KB (ATmega168) atau 32KB (ATmega328) 2KB digunakan oleh 

Bootloader  

9. 1Kbyte SRAM (Atmega 168) atau 2 Kbyte (Atmega 328)  

10. 512 Byte EEPROM (Atmega168) atau 1 Kbyte ( Atmega328)  

11. 16 MHz Clock  

12. Ukufran 185cmx4,3 cm.[13] 

2.4.3 Sumber Daya Arduino Nano  

Arduino Nano dapat diaktifkan melalui koneksi USB Mini-B, atau melalui catu daya 

eksternal dengan tegangan belum teregulasi antara 6-20 volt yang dihubungkan melalui pin 

30 atau pin VIN, atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan teregulasi 5 volt melalui 

pin 27 atau pin 5 volt. Sumber daya akan secara otomatis dipilih dari sumber tegangan yang 

lebih tinggi. Chip FTDI FT232L pada arduino nano akan aktif apabila memperoleh daya 

melalui USB, ketika arduino nano diberikan daya dari luar (Non-USB) maka Chip FTDI 

tidak aktif dan pin 3.3 volt pun tidak tersedia (tidak mengeluarkan tegangan), sedangkan 

LED TX dan RX pun berkedip apabila pin digital 0 dan 1 berada pada posisi high .[13] 

2.4.4 Bahasa Pemrograman Arduino  

Pembuatan program (coding) menggunakan software arduino. Arduino adalah 

platform dari physical computing yang bersifat open source. Arduino tidak hanya sebuah 

alat pengembangan,tetapi kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated 

Development Environment (IDE) yang canggih. IDE Arduino adalah software yang 

berfungsi untuk menulis program ,meng-compile menjadi kode biner dan mengupload 

kedalam memory microcontroller.[13] 

 

Gambar 2.4 Tampilan software arduino IDE. 
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Tabel 2.2 Fitur software arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Halaman Pemrograman Arduino  

Halaman pemrograman adalah halaman yang digunakan untuk penulisan script atau 

pemrograman. Pada gambar 2.5 adalah gambar halaman pemrograman arduino 

 

Gambar 2.5 Halaman pemrograman arduino. 

 

Nama Fitur Arduino  Fungsi 

File  Dalam file terdapat fitur untuk menyimpan, 

membuka, menutup project. Terdapat juga 

contoh program yang ada dalam library 

arduino seperti program “Blink” untuk 

menyalakan LED.  

Edit  Berfungsi untuk meng-edit script yang telah 

di buat dan mencari kesalahan script.  

Compile  Berfungsi untuk menjalankan program yang 

telah di buat, dalam compile juga terdapat 

fitur untuk membuka script yang ada di 

library arduino agar memudahkan dalam 

membuat program.  

Tools  Tools memiliki fitur untuk memilih board 

yang digunakan, misal menggunakan board 

arduino uno.  

Help  Help berisi tentang arduino beserta fitur-

fiturnya.  

(1) Shortcut Verify  Mengecek sketch yang eror sebelum meng-

upload ke board Arduino  

(2) Shortcut Upload  Berfungsi untuk meng-upload program ke 

mikrokontroler dan menjalankan program 

tersebut pada board arduino.  

(4) Shortcut Open  Membuka sketch pada sketchbook.  

(5) Shortcut Save  Berfungsi menyimpan sketc hpada 

sketchbook.  

(6) Sketch  Berfungsi menuliskan script atau program.  

(7) Port USB pada computer  Sebagai informasi board arduino tersambung 

pada komputer  
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2.4.6 Halaman Library Arduino  

Halaman library adalah halaman yang berisi tentang library program yang telah 

disediakan oleh software arduino. Halaman library arduino dapat dilihat pada gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 Halaman library arduino. 

 

2.4.7 Dasar dasar program  

Dasar-dasar pemrograman pada software arduino IDE adalah sebagai  

berikut :  

1. Void setup(). Berisi kode program yang hanya dijalankan sekali setelah 

mikrokontroler dijalankan atau di-reset. Merupakan bagian persiapan atau 

inisialisasi program. 

2. Void loop(). Berisi kode program yang akan dijalankan terus-menerus atau 

berulang. Merupakan untuk program utama. Instruksi perulangan for-loop. 

Perulangan (for-loop) akan membuat perulangan pada bloknya dalam jumlah 

tertentu, yaitu sebanyak nilai counter-nya.  

3. pinMode(). Ditempatkan di void setup(), digunakan untuk mengatur fungsi I/O 

digital, pin akan dijadikan input atau output, dengan format penulisan sebagai 

berikut: pinMode (3,output).  

4. digitalRead(). Digunakan untuk membaca sinyal digital yang masuk, digunakan 

instruksi digitalRead(), dengan format penulisan sebagai berikut : int 

tombol=digitalRead(2).  

5. digitalWrite(). Digunakan untuk mengeluarkan sinyal digital, dengan format 

penulisan sebagai berikut : digitalWrite (3 high)  

6. Instruksi Serial.available(). Digunakan untuk mendapatkan jumlah karakter atau 

byte yang telah diterima di serial port.  
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7. Instruksi Serial.read(). Digunakan untuk membaca data yang telah diterima di 

serial port.  

8. Instruksi Serial.print(). Digunakan untuk mencetak data ke serial port. 

9. Instruksi Serial.write(). Digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk biner, 

satu byte data setiap pengiriman.  

10. Instruksi Serial.begin(). Digunakan untuk mengatur baudrate atau 

kecepatan(9600 ).[13] 

 

2.5 Relay  

Relay adalah suatu peranti yang bekerja berdasarkan asas elektromagnetik untuk 

menggerakkan sejumlah kontaktor (saklar). Kontaktor akan tertutup (off) atau terbuka (on) 

karena induksi magnet yang dihasilkan kumparan ketika dialiri listrik. Relay terdiri dari coil 

dan contact, coil adalah gulungan kawat yang mendapat arus listrik, sedangkan contact 

adalah sejenis saklar yang dipengaruhi dari ada tidaknya arus listrik pada coil .[14] 

 

Gambar 2.7 Relay type SRD. 

 

Kontak-kontak atau kutub kutub dari relay umumnya memiliki dua dasar pemakaian yaitu ; 

1. Normally On : Kondisi awal kontaktor tertutup (on) dan akan terbuka (off) jika relay 

diaktifkan dengan cara memberi arus yang sesuai pada kumparan (coil). Istilah lain 

kondisi ini adalah normally close (NC).  

2. Normally Off : Kondisi awal kontaktor terbuka (Off) dan akan tertutup jika relay 

diaktifkan dengan cara memberi arus yang sesuai pada kumparan (coil). Istilah lain 

kondisi ini adalah normally open (NO). 

 

Gambar 2.8 Skema dan bagian relay. 
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2.6 Konverter DC  

Konverter DC merupakan sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk 

mengubah daya listrik searah (DC) ke bentuk daya listrik DC lainnya. Jenis konverter DC 

antara lain, Buck Converter untuk menurunkan tegangan, Boost Converter untuk menaikkan 

tegangan, Buck-Boost Converter untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Pada gambar 

berikut merupakan konverter jenis Buck Converter yaitu untuk menurunkan tegangan.[15] 

 
Gambar 2.9 Modul konverter dc penurun tegangan. 

 

2.7 Speech Recognition 

Speech recognition yang juga dikenal dengan Automatic Speech recognition (ASR) 

merupakan teknologi yang diterapkan pada perangkat lunak untuk menerima input berupa 

kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan 

memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal 

digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata-kata 

yang diucapkan diubah menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan 

kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut. Speech recognition yang 

digunakan dalam game berhitung Spaceship merupakan sebuah plugin dari kakas unity. 

Dimana dalam penggunaannya, Speech recognition akan mengirimkan suara yang diterima 

ke server untuk diproses menjadi teks.[17]  

 

2.8 Hc-05 Bluetooth to serial Module  

HC-05 Adalah sebuah modul Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) yang mudah 

digunakan untuk komunikasi serial wireless (nirkabel) yang mengkonversi port serial ke 

Bluetooth. HC-05 menggunakan modulasi bluetooth V2.0 + EDR (Enchanced Data Rate) 3 

Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz. Modul ini dapat 

digunakan sebagai slave maupun master. HC-05 memiliki 2 mode konfigurasi, yaitu AT 

mode dan Communication mode. AT mode berfungsi untuk melakukan pengaturan 

konfigurasi dari HC-05. Sedangkan Communication mode berfungsi untuk melakukan 

komunikasi bluetooth dengan piranti lain.  
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Dalam penggunaannya, HC-05 dapat beroperasi tanpa menggunakan driver 

khusus.[16]. Untuk berkomunikasi antar Bluetooth, minimal harus memenuhi dua kondisi 

berikut : 

1. Komunikasi harus antara master dan slave.  

2. Password harus benar (saat melakukan pairing). 

 

Gambar 2.10 Hc-05 Bluetooth to serial module. 

Keterangan pinout di atas adalah sebagai berikut:  

1. EN fungsinya untuk mengaktifkan mode AT Command Setup pada modul HC-05. 

Jika pin ini ditekan sambil ditahan sebelum memberikan tegangan ke modul HC-

05, maka modul akan mengaktifkan mode AT Command Setup. Secara default, 

modul HC-05 aktif dalam mode Data.  

2. Vcc adalah pin yang berfungsi sebagai input tegangan. Hubungkan pin ini dengan 

sumber tegangan 5V.  

3. GND adalah pin yang berfungsi sebagai ground. Hubungkan pin ini dengan ground 

pada sumber tegangan.  

4. TX adalah pin yang berfungsi untuk mengirimkan data dari modul ke perangkat 

lain (mikrokontroler). Tegangan sinyal pada pin ini adalah 3.3V sehingga dapat 

langsung dihubungkan dengan pin RX pada arduino karena tegangan sinyal 3.3V 

dianggap sebagai sinyal bernilai high pada arduino. 

5. RX adalah pin yang berfungsi untuk menerima data yang dikirim ke modul HC-05. 

Tegangan sinyal pada pin sama dengan tegangan sinyal pada pin TX, yaitu 3.3 volt. 

Untuk keamanan, sebaiknya gunakan pembagi tegangan jika menghubungkan pin 

ini dengan arduino yang bekerja pada tegangan 5 volt. Pembagi tegangan tersebut 

menggunakan 2 buah resistor. Resistor yang digunakan sebagai pembagi tegangan 

pada tutorial ini adalah 1K ohm dan 2K ohm. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat 

pada bagian implementasi koneksi antara modul HC-05 dan arduino nano. 
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6. State adalah pin yang berfungsi untuk memberikan informasi apakah modul 

terhubung atau tidak dengan perangkat lain.[16]  

 

2.9 Pengertian MIT App Inventor 

App Inventor adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya dikembangkan oleh 

Google, dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). App 

Inventor memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan 

aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi android. App Inventor menggunakan antarmuka 

grafis, serupa dengan antarmuka pengguna pada Scratch dan StartLogo TNG, yang 

memungkinkan pengguna untuk men-drag-and-drop objek visual untuk menciptakan 

aplikasi yang bisa dijalankan pada perangkat android. Dalam menciptakan App Inventor, 

Google telah melakukan riset yang berhubungan dengan komputasi edukasional dan 

menyelesaikan lingkungan pengembangan online Google.[18] 

 

Gambar 2.11 MIT App Inventor. 

 

Fitur yang terdapat pada App Inventor adalah sebagai berikut :  

1. Palette Column  

Berisi semua komponen yang akan digunakan pada project. Komponen pada 

bagian palette ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya komponen User 

Interface terdiri atas komponen button, label, image, checkbox, slider dan seterusnya. 

Berikut daftar lengkap kelompok Palette pada App Inventor 

2. Viewer Column 

Berfungsi untuk menampilkan/meletakkan komponen yang telah dipilih. Semua 

yang ada pada bagian viewer ini yang nantinya akan terlihat saat project dijalankan  
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3. Components Column 

Berisi daftar semua komponen yang kita gunakan/sisipkan pada project/viewer. 

Saat kita menambahkan sebuah komponen pada viewer/project, maka daftar isi 

Components akan bertambah sesuai dengan jenis komponen yang disisipkan  

4. Media Column 

Berisi daftar media (gambar, clip art, suara, musik, atau film) yang kita sisipkan 

pada project  

5. Properties Column 

Berfungsi untuk mengatur properti dari komponen yang kita gunakan. Setiap 

komponen memiliki properti tersendiri yang bisa kita atur pada bagian properti ini, 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

2.10 Handphone Oppo A37 

Oppo A37 memiliki teknologi jaringan GSM/HSPA/LTE. Oppo A37 resmi masuk 

pasar indonesia pada bulan juni tahun 2016. Memiliki body dengan dimensi 143.1 x 71 x 7.7 

mm (5.63 x 2.80 x 0.30 in) dengan berat 136gr dan body oppo a37 terbuat dari front glass, 

alumunium.  

 

Gambar 2.12 Oppo A37. 

Dengan mengusung prosesor Snapdragon 410 dipadu RAM 2GB serta storage 16 GB, 

layar dengan bentang 5 inci dan resolusi HD 720p, selain itu terdapat dukungan slot 

MicroSD, Dual SIM, serta baterai berkapasitas 2.630mAh. Oppo A37 berjalan di UI asli 

Oppo yakni ColorOS 3.0 yang masih berbasis AndroidLolipop.[19] 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan (Research and Development atau R&D). Metode penelitian 

Research and Development yang disingkat R&D adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. diawali 

dengan mengumpulkan data dengan mencari serta mempelajari data-data dan teori yang 

bersangkutan dengan sistem kendali dan pengaman yang akhirnya akan digunakan sebagai 

bahan penunjang dalam perancangan dan pembuatan alat pengaman pada sepeda motor 

menggunakan speech recognition. Alir 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 perancangan sistem selesai, masuk ke tahap pengujian, jika pada saat pengujian 

sistem yang dibangun tidak menghadapi masalah 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 di implementasikan ke sepeda motor dengan metode kuantitatif menggunakan 

kuisioner ke sampel responden yang didapat dari mahasiswa UIN Suska Riau. 
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Start

Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data dilakukan 
dengan studi literatur yang bertujuan 
untuk mengumpulkan beberapa 
referensi penelitian. Studi literatur ini 
bisa didapatkan dari buku, jurnal dan 
artikel penelitian

Gambaran umum sistem dan 
perancangan alat

· Menjelaskan blog diagram 
perancangan keamanan sepeda 
motor

· Menjelaskan  desain dan bentuk 
dari perancangan keamanan 
sepeda motor

· Menjelaskan data flow diagram 
secara keseluruhan

Perancangan hardware

· Menjelaskan dan menentukan 
spesifikasi dari alat alat yang 
digunaakan pada sistem 
keamanan sepeda motor

· Menjelaskan perancangan dari 
rangkaian skematik sistem 
keamanan sepeda motor

· Menjelaskan hardware yang 
digunakan pada sistem 
keamanan sepeda motor

Perancangan software

· Menjelaskan alur dari flowchart 
pemrograman voice recognition 
untuk pendeteksian suara 
sebagai input dari perancangan 
keamanan sepeda motor

· Menjelaskan alur dari flowchart 
pemrograman keselurahan dari 
perancangan keamanan sepeda 
motor

Perancangan aplikasi

· Menjelaskan penyusunan blok 
program dari perancangan 
keamanan sepeda motor

· Menjelaskan desain dari alat 
keamanan sepeda motor

· Menguji fungsi dari aplilkasi 
keamanan sepeda motor 
apakah sudah sesuai dengan  
perancangan yang dibuat 
(flowchart)

· Menguji program secara 
keseluruhuan apakah dapat 
berjalan sesuai perancangan 
yang dibuat (flowchart)

Pengujian perangkat lunak (software)

Pengujian perangkat keras (hardware)

· Menguji seluruh komponen elektronika 
yang digunakan apakah dapat bekerja 
seusai dengan fungsinya

· Implementasi
· Uji kelayakan

Apakah komponen yang 
digunakan berfungsi sesuai 

perancangan ?

Selesai 

Ya 

Revisi perancangan alat

Tidak 

 

Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

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

literatur. Studi literatur berfungsi untuk mengumpulkan dan memahami beberapa referensi 

penelitian serta berbagai data dan informasi. Studi literatur ini diperoleh dari buku, jurnal 

dan artikel penelitian sejenis yang telah dipublikasikan sebelumnya. Tujuan digunakannya 

studi literatur ini yaitu untuk mencari data-data mengenai sistem perancangan pengaman 

sepeda motor dan data mengenai informasi yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembuatan alat. 

 

3.3 Gambaran Umum Sistem dan Aplikasi  

Langkah awal dalam perancangan sistem pengaman sepeda motor ini adalah membuat 

blok diagram yang merupakan gambaran dasar untuk merancang dan akhirnya membuat 

suatu sistem atau alat yang sesuai dengan gambaran dasar, 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 aktifitasnya dikendalikan oleh perangkat lunak sehingga 
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semua sistem dapat saling berintegrasi. Sistem yang dirancang dapat bekerja secara otomatis 

bila mendapatkan masukan dari luar. Secara blok diagram dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.2 Blok diagram perancangan sistem. 

 

Blok diagram yang penulis buat berdasarkan cara kerja rangkaian secara keseluruhan. 

Penulis membagi rangkaian menjadi tiga blok yaitu blok input yang berfungsi sebagai 

pemberi sinyal masukan, blok mikrokontroler sebagai pemrosesan, dan output berupa sinyal 

keluaran dalam bentuk tegangan ke relay. Blok diagram diatas dapat diketahui bahwa 

konfiguarsi sistem pengaman sepeda motor terdiri dari input, proses dan output. Masukan 

(input) adalah speech recognition, proses yang digunakan adalah arduino nano, dan relay 

sebagai output untuk sistem pengapian sepeda motor. 

Prinsip kerja dari alat pengaman sepeda motor ini adalah ketika kunci kontak berada 

dalam kondisi on dan arus terdeteksi tidak memiliki beban atau tekanan maka kelistrikan 

pada sepeda motor otomatis diputus oleh rangkaian alat pengaman melalui jalur kunci 

kontak dalam waktu 5 detik. sumber tegangan dari alat pengaman ini didapat dari aki sepeda 

motor yang dikonversi dengan menggunakan konverter DC, sehingga arduino dapat 

menjalankan fungsinya sebagai pemroses input dan output dari komponen yang ada pada 

alat pengaman sepeda motor. Untuk menghubungkan kelistrikan pada sepeda motor yang 

terputus, pengguna harus menggunakan aplikasi speech recognition yang telah dibuat 

dengan menggunakan App Inventor.  
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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 berikut : 

 

Gambar 3.3 Desain perancangan hardware. 

 

Sistem pengaman sepeda motor ini akan ditempatkan di dalam body depan sepeda 

motor. Pada gambar ilustrasi berikut ini menjelaskan tentang penggunaan alat pengaman 

sepeda motor menggunakan metode speech recognition. Langkah pertama untuk 

menggunakan aplikasi speech recognition adalah melakukan log-in pada aplikasi terlebih 

dahulu, kemudian pengguna harus mengkoneksikan bluetooth pada rangkaian alat pengaman 

sepeda motor dengan bluetooth pada android. Pengguna dapat mengirimkan pesan suara 

yang akan diidentifikasi oleh aplikasi speech recognition, hasil identifikasi suara dari 

aplikasi akan dicocokkan dengan program yang ada pada arduino nano. Jika hasil 

identifikasi suara yang dimasukkan pengguna terdaftar di program arduino, maka arduino 

akan mengirimkan perintah kepada relay untuk menghubungkan kelistrikan pada sepeda 

motor yang terputus pada jalur kunci kontak  agar pengguna dapat menghidupkan sepeda 

motor. Dapat dilihat pada gambar ilustrasi berikut : 
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Gambar 3.4 ilustrasi pengguna mengopersikan sistem. 

 

3.3.1 Perancangan Hardware 

Dalam perancangan hardware alat keamanan pada sepeda motor diperlukan beberapa 

langakah, diantaranya yaitu ; 

1. Penentuan spesifikasi alat-alat yang dirancang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Sistem mikrokontroler ATmega328 (arduino nano) sebagai sistem pengolah 

input/output.  

2. Relay 5 volt berfungsi sebagai saklar untuk memutus dan menghubungkan 

kelistrikan pada kendaraan bermotor 

3. Handpone android berfungsi sebagai input dari aplikasi speech recognition 

4. Modul bluetooth berfungsi sebagai piranti penghubung aplikasi speech 

recognition dari android ke arduino  

5. Sensor arus berfungsi sebagai pendeteksi arus dari kunci kontak lalu mengirim 

arus yang terdeteksi dikirim ke arduino  

6. Battery 12 volt yang berfungsi sebagai catu daya komponen sistem.  

7. Converter berfungsi sebagai penurunan tegangan yang dibutuhkan komponen-

komponen sistem lain.  

2. Perakitan komponen sistem 

Dalam perancangan alat pengaman sepeda motor dilakukan beberapa perancangan 

diantaranya yaitu ; 

1. Perancangan rangkaian bluetooth  

Pada perancangan ini, bluetooth akan digunakan sebagai alat koneksi yang 

terhubung ke android yang berfungsi sebagai input speech untuk menyalakan 

dan mematikan sepeda motor. Ditunjukan pada gambar berikut: 
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Gambar 3.5 Skema rangkaian bluetooth dan arduino nano. 

 

1. Perancangan relay 

Pada perancangan ini, relay digunakan untuk memutus dan menghubungkan 

kelistrikan pada sepeda motor. Ditunjukkan seperti pada gambar berikut ; 

 

Gambar 3.6 Skema rangkaian relay dan arduino. 

 

2. Perancangan sensor arus 

Pada tahap perancangan ini, sensor arus digunakan sebagai pendeteksi arus pada 

kunci kontak. Ketika arus terdeteksi kecil dari 0 maka dalam waktu 5 detik 

sensor arus akan memberikan sinyal high (1) kepada relay, sehingga motor 

tidak dapat dihidupkan meskipun kunci kontak berada pada posisi on. 

Ditunjukkan seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 3.7 Skema perancangan sensor arus. 

 

3. Perancangan secara keseluruhan 

Pada perancangan secara keseluruhan sistem pengaman sepeda motor ini, semua 

komponen perangkat keras penyusun sistem dihubungkan sesuai dengan blok 

diagram yang telah dibuat sebelumnya. Berikut adalah skema rangkaian 

pengaman sepeda motor secara keseluruhan : 

 

Gambar 3.8 Skema perancangan  hardware secara keseluruhan. 

3.3.2 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. Berikut adalah tahapan-tahapan pemrograman untuk 

membuat sistem pengaman sepeda motor menggunakan speech recognition. 

1. Perancangan pemrograman aplikasi speech recognition 

Perancangan pemrograman aplikasi speech recognition bertujuan sebagai 

input untuk menghubungkan kelistrikan yang terputus pada sepeda motor. 

Pemrograman  speech recognition dilakukan dengan menggunakan app inventor.  
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Gambar 3.9 Diagram alir pemrograman aplikasi speech recognition. 

 

Pada diagram alir pemrograman aplikasi speech recognition di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut ; 

1. Start  

Langkah pertama untuk mengoperasikan alat yaitu dengan memberikan 

tegangan pada sistem atau rangkaian. 

2. Inisialisasi 

Pemberian nilai awal pada program aplikasi untuk mengenali user name 

dan password yang terdaftar pada program aplikasi 

3. Log-in aplikasi 

Untuk menggunakan aplikasi speech recognition, pengguna terlebih dahulu 

harus melakukan log-in user name dan memasukkan password sesuai 

dengan yang sudah diprogram pada aplikasi. 

4. Menghubungkan bluetooth 

Untuk mengirim perintah suara menggunakan aplikasi speech recognition, 

pengguna harus mengkoneksikan bluetooth yang ada pada android dengan 

bluetooth pada rangkaian alat pengaman sepeda motor. 

5. Speech recognition 

Setelah bluetooth terkoneksi, maka penguna dapat mengirimkan perintah 

suara untuk mengaktifkan relay agar sepeda motor dapat dinyalakan. 
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6. Looping 

Proses akan kembali ke posisi log-in aplikasi atau looping. 

2. Perancangan pemrograman sistem pengaman sepeda motor secara keseluruhan 

Pemrograman sistem pengaman secara keseluruhan terletak pada 

mikrokontrolernya. Pemrograman dilakukan untuk mengatur input dan output yang 

di terima arduino dari semua komponen alat yang digunakan pada pengaman sepeda 

motor.  

Start

Inisialisasi 

Log- in aplikasi

Mengkoneksikan bluetooth android dengan bluetooth hardware

Mengirim perintah suara

Apakah suara yang diideentifikasi 
terdaftar ?

Ya 

Relay aktif, sensor arus mulai mendeteksi arus

Apakah arus memiliki beban 
berlebih ?

Selesai 

Relay otomatis mati dalam waktu 5 detik

Tidak 

Tidak 

Ya 

 

Gambar 3.10 Diagram alur pemrograman secara keseluruhan. 

 

Pada diagram alur pemrograman secara keseluruhan pada perancangan alat 

pengaman sepeda motor menggunakan menggunakan speech recognition dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Start 

Langkah pertama untuk mengoperasikan alat yaitu dengan memberikan 

tegangan pada sistem atau rangkaian. 

2. Inisialisasi 

Pemberian nilai awal pada program arduino untuk mengenali variable input 

dan output . 

3. Log-in aplikasi 

Untuk menggunakan aplikasi speech recognition, pengguna terlebih dahulu 

harus melakukan log-in user name dan memasukkan password sesuai 

dengan yang sudah diprogram pada aplikasi. 

4. Menghubungkan bluetooth 

Untuk mengirim perintah suara menggunakan aplikasi speech recognition, 

pengguna harus mengkoneksikan bluetooth yang ada pada android dengan 

bluetooth pada rangkaian alat pengaman sepeda motor. 

5. Speech recognition 

Setelah bluetooth terkoneksi, maka penguna dapat mengirimkan perintah 

suara untuk mengaktifkan relay agar sepeda motor dapat dinyalakan. 

6. Relay aktif 

Pada kondisi relay aktif pengguna dapat menghidupkan sepeda motor. atau 

memutuskan kelistrikan melalui jalur kunci kontak. 

7. Arus terdeteksi 

Sensor arus mendeteksi arus ketika relay sudah dihubungkan atau aktif. 

Arus yang terdeteksi oleh sensor arus acs712 merupakan arus yang mengalir 

tanpa beban berlebih. Jika arus yg memiliki beban berlebih terdektsi maka 

sepeda motor dalam kondisi mesin menyala, jika arus tidak terdeteksi maka 

sepeda motor dalam keadaan mati dan kunci kontak dalam kondisi on. 

8. Looping 

Proses akan kembali ke posisi inisialisasi arduino nano atau looping. 

3. Upload program pada board arduino nano 

Pada tahapan ini setelah perancangan program pengaman sepeda motor selesai 

secara keseluruhan kemudian program yang sudah jadi di-upload ke board arduino 

nano. 
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3.3.3 Perancangan aplikasi  

Perancangan aplikasi ini bertujuan untuk sistem koneksi antara bluetooth yang 

terdapat di alat dengan handphone android sehingga bluetooth HC-05 dan Handphone 

android dapat bekerja dengan baik. Tahap awal perancangan aplikasi adalah merancang 

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

Apps invertor untuk membuat aplikasi speech recognition. 

Langkah awal dalam pembuatan aplikasi ini adalah buka Website 

http://appinventor.mit.edu/ Dan Create New, star new project serta desain komponen sesuai 

dengan keinginan (Button, Label, TextToSpeech, SpeechRecognizer,clock dan bluetooth 

client) drag komponen yang dipilih ketengah layar dan masuk ke block atau perintah yang 

ingin dibuat. 

 

3.4 Pengujian Aplikasi 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan aplikasi pengaman sepeda motor menggunakan 

speech recognition sebelum di implementasikan dalam membaca input, memproses dan 

mengeluarkan perintah. Adapun tahapan dalam pengujian sistem ini adalah: 

3.4.1 Pengujian Perangkat Lunak (Software) 

Pada pengujian perangkat lunak dilakukan dengan menguji eksekusi sub-sub program 

dan keseluruhan program yang telah dibuat menggunakan software arduino IDE. Hal ini 

untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat mengalami error atau tidak saat 

dikompilasi. 

3.4.2 Pengujian Perangkat Keras (Hardware) 

Ada beberapa tahap dalam pengujian perangkat keras (hardware) yaitu ; 

1. Pengujian konverter DC (Direct Current) 

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

Pada konverter yang diukur adalah tegangan dan arus 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. 

2. Pengujian arduino nano 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian untuk mengetahui apakah koneksi 

antara mikrokontroler arduino nano dan komputer berjalan dengan baik. Pengujian 
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pada arduino nano ini dilakukan dengan menghubungkan arduino dengan laptop 

melalui kabel USB 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 dan diukur tegangan output. 

3. Pengujian pendeteksian modul bluetooth 

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah modul bluetooth berkerja 

dengan baik 

4. Pengujian sensor arus 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian untuk mengetahui apakah sensor arus 

yang digunakan mampu mendeteksi arus pada jalur kunci kontak sepeda motor 

5. Pengujian relay 

Pengujian rangkaian relay dilakukan dengan memberikan tegangan 5volt pada pin 

coil relay. Relay memiliki dua keadaan yaitu NO (Normally Open) dan NC 

(Normally Close). Pengujian relay dilakukan dengan memberikan tegangan 5volt 

pada masukan driver relay. Tegangan 5volt digunakan sebagai simulasi keluaran 

dari arduino nano. 

6. Pengujian Power Supply 

Sistem pengaman kendaraan bermotor ini menggunakan catu daya dari battery 

sepeda motor. Pengujian battery dilakukan dengan cara mengukur tegangan pada 

battery dengan menggunakan voltmeter untuk mengetahui bagus atau tidaknya 

battery. 

3.4.3 Pengujian Keseluruhan 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa sub-sub 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 kondisi masalah yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. 

 

3.5 Implementasi Alat 

Implementasi sistem merupakan tahapan yang digunakan untuk menerapkan sistem 

yang baru (setelah selesai dibuat). 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 3.11 Skema kelistrikan sebelum dipasang alat keamanan. 

(Sumber. AHASS Honda Astra) 

 

 
Gambar 3.12 Skema kelistrikan setelah dipasang alat keamanan. 

 

Pada skema pemasangan alat diatas, dapat dijelaskan bahwa rangkaian alat pengaman 

yang dirangcang akan dihubungkan ke kabel kunci kontak. 

 

3.6 Analisa Hasil 

Pada tahapan ini penulis akan melakukan analisis dari komponen sistem hasil 

pengujian alat  pengaman sepeda motor. Adapun komponen yang dianalisis adalah: 

1. Modul Bluetooh 

Parameter yang akan dianalisis adalah hasil pengujian pembacaan waktu yang 

dibutuhkan saat mengkoneksikan ke android dan hasil pengujian jarak deteksi 

aplikasi speech recognition oleh bluetooth. 

2. Modul Relay 

Parameter yang akan dianalisis adalah hasil pengukuran simulasi keluaran dari 

arduino nano untuk mengaktifkan relay. 

3. Pengujian alat ke user 
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Pengujian alat ke user dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengetahui 

tangapan responden terhadap alat yang dibuat. Parameter yang dianalisis adalah 

faktor usability, simplicity, dan interactivity. 

 

3.7 Uji Kelayakan 

Setelah dilakukan pengujian alat, maka dilanjutkan dengan pengujian kelayakan ke 

konsumen dengan metode kuantitatif menggunakan kuisioner. Pengujian kelayakan ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel pada populasi pengguna sepeda motor 

jenis skuter di parkiran Fakultas Sains dan Teknlogi. Penulis melakukan pengambilan 

sampel dari populasi menggunakan metode Slovin sampel dimana dalam menentukan 

sampel ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 +𝑁.𝑒2           (3.1) 

Keterangan: 

n : Sampel 

N : Populasi 

𝑒2 : Tingkat Kesalahan (0,1)/10% dari jumlah populasi. 

Pada penelitian ini populasi diambil dari pengguna sepeda motor jenis skuter dengan 

menghitung jumlah pengguna sepeda motor jenis skuter yang masuk ke parkiran Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Suska Riau yang dilakukan pada tanggal 12 November 2018 

dari pukul 08.30 WIB sampai pukul 15.00 WIB dengan jumlah populasi yang didapat 

berjumlah 150 pengguna sepeda motor.  

Untuk mencari sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin. Sampel yang 

diambil dari populasi adalah sebagai berikut: 

𝑛 =  
150

1 + 150. (0,1)2
  

𝑛 =  
150

2,7
 

𝑛 = 55 

Dari rumus sample slovin diatas dapat di ketahui bahwa hasil sample yang didapatkan 

dengan menggunakan rumus tersebut berjumlah 55 dari 150 jumlah populasi pengguna 

sepeda motor di parkiran Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Suska Riau. Sampel responden 

yang didapat akan mengisi form kuisioner pada penelitian sistem kendali keamanan sepeda 

motor menggunakan speech recognition. Untuk mengukur seberapa baik produk yang 
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dihasilkan dengan menganalisis parameter simplicity, interactivity dan usability 

Template form kuesioner yang digunakan adalah sebagai berikut ; 

KUISIONER PENELITIAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMAN PADA SEPEDA MOTOR 

MENGGUNAKAN METODE SPEECH RECOGNITION 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

1) Nama   : 

2) Fakultas   : 

3) Universitas   : 

2. Daftar pertanyaan 

Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara memberi 

tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia. Penilaian dapat dilakukan dengan 

memilih alternatif jawaban yang tersedia yaitu : 

1) Sangat Setuju  : 5 

2) Setuju   : 4 

3) Kurang Setuju  : 3 

4) Tidak Setuju  : 2 

5) Sangat Tidak Setuju : 1 

 

 

Tabel 3.1 SIMPLICITY 

No Daftar Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Apakah sistem pengaman sepeda motor 
menggunakan speech memiliki fitur-fitur yang 
sederhana? 

     

2 Apakah desain alat yang dibuat tidak 

memerlukan ruang yang banyak? 

     

3 Apakah sistem pengaman sepeda motor ini 
memiliki fitur yang modern dan harga yang 
terjangkau? 

     

4 Apakah sistem keamanan sepeda motor ini 
mudah digunakan ? 
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  Tabel 3.2 INTERACTIVITY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 USABILITY 

No Daftar Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Sistem keamanan sepeda motor menggunakan 
speech recognition lebih handal jika 
dibandingkan dengan keamanan kunci gembok 

     

2 Sistem tidak membutuhkan waktu yang lama 
untuk dioperasikan 

     

3 Sistem keamanan sepeda motor dapat digunakan 
oleh semua pengguna android 

     

4 Sistem keamanan sepeda motor menggunakan 
speech recognition layak di implementasikan 

     

  

No Daftar Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Sistem pengaman sepeda motor dapat 
dikendalikan dengan android 

     

2 Sepeda motor tidak dapat dinyalakan tanpa 
aplikasi android 

     

3 Sistem keamanan sepeda motor ini tidak dapat 
digunakan apabila akun tidak terdaftar 

     

4 Sepeda motor akan otomatis mati ketika alat 
mendeteksi tidak ada arus yang mengaliri kunci 

kontak 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan pada dari pengembangan sistem keamanan sepeda motor dengan 

menggunakan speech recognition yaitu ;  

1. Alat pengaman sepeda motor menggunakan mikrokontroler dan memanfaatkan 

smartphone berhasil dirancang dan dapat berjalan sesuai dengan perancangan yang 

telah dilakukan 

2. Kelistrikan pada sepeda motor berhasil dikendalikan dengan menggunakan 

aplikasi speech recognition 

3. Alat yang dirancang juga berhasil memutus kelistrikan pada jalur kunci kontak 

sepeda motor secara otomatis dalam waktu 5 detik pada saat sensor arus tidak 

mendeteksi arus memiliki beban berlebih (kontak pada posisi on dan mesin sepeda 

motor tidak dinyalakan) 

4. Berdasarkan hasil survey pengujian alat ke user menggunakan kuesioner yang 

disebarkan ke 56 sample responden, responden setuju bahwa alat yang sudah 

dirancang memiliki kemudahan dalam penggunaan, tingkat keamanan yang baik 

hal ini berlandaskan hasil persentase rata-rata dari masing-masing pertanyaan 

pada kuesioner. Pada kuesioner usability mendapatkan poin 4,50 yang berarti 

masuk pada kategori setuju, pada kuesioner simplicity 4,64 yang berarti masuk 

pada kategori setuju dan pada kuesioner interactivity mendapatkan poin 4,44 yang 

berarti masuk kategori setuju. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian tentang pengembangan sistem pengaman sepeda motor dengan 

menggunakan speech recognition ini, maka penulis memberikan saran untuk kemajuan alat 

keamanan sepeda motor ini kedepannya ; 

1. Alat pengaman sepeda motor sebaiknya dapat digunakan juga dapat digunakan 

pada sepeda motor yang memiliki sistem kelistrikan AC 

2. Aplikasi pengaman sepeda motor bisa ditambahkan dengan monitoring terhadap 

komponen alat yang digunakan 
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3. Sistem pengaman sepeda motor menggunakan speech recognition sebaiknya 

dikembangkan menggunakan voice recognition agar dapat meningkatkan 

pengamanan pada sepeda motor. 

4. Membuat alternatif kedua untuk menghubungkan kelistrikakn yang diputus untuk 

menghindari low battery atau daya battery pada android habis. 

5. Membuat saklar untuk memutus sumber arus yang tersambung dari battery 

sebagai upaya untuk menghemat penggunaan battery. 
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LAMPIRAN PEMROGRAMAN 

 

List program pada arduino 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial module_bluetooth(0, 1); 

 

String voice; 

int on = 5 ; 

int off = 5 ; 

const int pinADC = A0; 

int sensitivitas = 66; 

int nilaiadc = 00; 

int teganganoffset = 2500; 

double tegangan = 0; 

double nilaiarus = 0; 

 

void hidup(){ 

 digitalWrite (on, LOW); 

 delay(5000); 

} 

void mati(){ 

  digitalWrite (off, HIGH); 

} 

void data_olah (){ 

  nilaiadc = analogRead (pinADC); 

  tegangan = (nilaiadc /1024.0)*5000; 

  nilaiarus = ((tegangan - teganganoffset)/ sensitivitas); 
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} 

void setup(){ 

  digitalWrite(off, HIGH); 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode (on, OUTPUT); 

  pinMode (off, OUTPUT); 

} 

void loop (){ 

  data_olah (); 

  Serial.print("Nilai ADC yang terbaca = "); 

  Serial.println(nilaiadc); 

   

  Serial.print("\t tegangan (mV)="); 

  Serial.println(tegangan,2); 

   

  Serial.print("\t arus ="); 

  Serial.println(nilaiarus,2); 

  delay(1000); 

    if (nilaiarus < 0){ 

      delay(5000); 

      digitalWrite(off, HIGH); 

    } 

    while (Serial.available()){ 

    delay (10); 

    char c = Serial.read(); 

    if (c=='#') 

    { 

      break; 
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    } 

    voice += c; 

  } 

  if (voice.length() >0){ 

    Serial.println(voice); 

    if (voice == "hidup") 

    { 

      hidup(); 

    } 

    else if (voice == "hidup"){ 

      digitalWrite(on, LOW); 

    } 

      else if (voice == "mati"){ 

        digitalWrite(off, HIGH); 

      } 

    } 

    voice = ""; 

} 
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List program pada app inventor 

1. List program username dan password 

 

 

2. List program koneksi bluetooth 

 
 

3. List program speech recognition 
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4. List program secara keseluruhan 
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LAMPIRAN RENCANA ANGGARAN BIAYA 

 

Daftar biaya 

No Nama barang jumlah Harga 

1 Arduino nano 1/pcs Rp. 55.000,00- 

2 Modul bluetooth hc-05 1/pcs Rp. 50.000,00- 

3 Sensor arus acs712 1/pcs Rp. 40.000,00- 

4 Relay  2/pcs Rp. 10.000,00- 

5 Kabel male to male 2 gulung Rp. 18.000,00- 

6 Kabel jumper male to female  2 gulung Rp. 18.000,00- 

7 Papan pcb 1/pcs Rp. 10.000,00- 

8 Project board 1/pcs Rp. 40.000,00- 

9 Biaya tidak terduga  Rp. 100.00,00- 

10 Tombol Switch 1/pcs Rp. 8.000,00- 

11 Tombol Starter 2/pcs Rp. 10.000,00- 

 Jumlah   Rp. 341.000,00- 

  



 

C 
 

LAMPIRAN KUESIONER 

 

Uji Kelayakan  

Pengujian kelayakan alat dilakukan di parkiran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska 

Riau yang dilakukan pada tanggal 12 November 2018 pukul 08.30 WIB s/d 15.00 WIB dengan 

cara menyebarkan kuesioner sebanyak 56 sampel kepada mahasiswa/i Fakultas Sains dan 

Teknologi. Pengujian kelayakan ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap 

alat yang telah dibuat. Untuk menganalisis jawaban dari responden masing-masing variabel 

diukur dengan model skala Likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan sangat setuju, 

setuju, kurang setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, terhadap pertanyaan yang diajukan 

dengan skor sebagai berikut:  

Sangat setuju (SS)  = 5  

Setuju (S)    = 4  

Kurang setuju (KS)  = 3  

Tidak setuju (TS)  = 2  

Sangat tidak setuju (STS) = 1  

Selanjutnya dicari rata-rata skor tiap jawaban responden dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut ; 

 

𝑆𝑘𝑜𝑟 =
Jumlah Skor Responden

Jumlah Responden
 

 

Sebagai contoh untuk pertanyaan dengan jawaban seperti pada tabel berikut ; 

No Daftar Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Apakah sistem pengaman sepeda motor 

menggunakan speech memiliki fitur-fitur yang 

sederhana? 

52 1 0 3 0 

Penentuan skor menggunakan skala Likert dengan perhitungan seperti berikut ; 

Sangat setuju (SS)  = 52x5 = 260 

Setuju (S)   = 1x4 = 4 

Kurang setuju (KS)  = 0x3 = 0 

Tidak setuju (TS)  = 3x2 = 6 

Sangat tidak setuju (STS) = 0x0 = 0 

Jumlah skor responden  = 260+4+0+6+0 = 270 



 

C 
 

Skor =
Jumlah Skor Responden

Jumlah Responden
 

Skor =
270

56
 

Skor = 4,82 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus menghitung skor 

penilaian responden terhadap pertanyaan pada keusioner  sudah baik, karna nilai atau skor yang 

didapat adalah sebesar 4,82 atau rata-rata responden setuju dengan pertanyaan pada kuesioner. 

 

Tabel Simplicity 

 

Tabel Interactifity 

No Pertanyaan Alternatif jawaban Jumlah 

SS S KS TS STS 

1 Sistem pengaman sepeda motor 

dapat dikendalikan dengan android 

53 1 0 2 0 4,87 

2 Sepeda motor tidak dapat 

dinyalakan tanpa aplikasi android 

35 2 0 18 0 3,91 

3 Sistem pengaman sepeda motor ini 

tidak dapat digunakan apabila akun 

tidak terdaftar 

47 3 0 6 0 4,62 

4 Sepeda motor akan otomatis mati 

ketika alat mendeteksi tidak ada 

arus yang mengaliri kunci kontak 

45 1 0 10 0 4,37 

 Jumlah 180 7 0 36 0 17,72 

 Rata-rata 45 2 0 9 0 4,44 

No Pertanyaan Alternatif jawaban Jumlah 

SS S KS TS STS 

1 Apakah sistem pengaman sepeda 

motor menggunakan speech 

memiliki fitur-fitur yang 

sederhana? 

52 

 

 1 0 3 0 4,82 

2 Apakah desain alat yang dibuat 

tidak memerlukan ruang yang 

banyak? 

39 1 0 16 0 4,12 

3 Apakah sistem pengaman sepeda 

motor ini memiliki fitur yang 

modern dan harga yang 

terjangkau? 

52 1 

 

0 

 

3 0 4,82 

4 Apakah sistem pengaman sepeda 

motor ini mudah digunakan ? 

52 1 0 3 0 4,82 

 

 Jumlah 195 4 0 25 0  18,58 

 Rata-rata 49 1 0 6 0 4,65 



 

C 
 

Tabel Usability 

No Pertanyaan Alternatif jawaban Jumlah 

SS S KS TS STS 

1 Sistem pengaman sepeda motor 

menggunakan speech recognition 

lebih handal jika dibandingkan 

dengan keamanan kunci gembok 

51 3 0 2 0 4,30 

2 Sistem tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk dioperasikan 

46 3 0 7 0 4,57 

3 Sistem pengaman sepeda motor 

dapat digunakan oleh semua 

pengguna android 

51 1 1 3 0 4,25 

4 Sistem pengaman sepeda motor 

menggunakan speech recognition 

layak di implementasikan 

53 1 0 2 0 4,87 

 Jumlah 201 8 1 14 0 17,99 

 Rata-rata 50 2 1 3 0 4,49 
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