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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya dibidang otomotif 

sekarang ini, banyak kendaraan khususnya kendaraan sepeda motor yang telah 

dilengkapi suatu fitur alat teknologi dengan fungsi dan tujuan tertentu untuk 

membuat pengguna kendaraan bermotor lebih nyaman saat berkendara di jalan 

raya. Berbeda dengan kendaraan keluaran lama yang masih minim fitur teknologi 

yang memberikan kemudahan dalam berkendara. 

Kebutuhan akan transportasi saat ini semakin meningkat. Salah satunya 

adalah kepemilikan sepeda motor khususnya pengendara motor dibawah umur 

yang saat ini banyak di jumpai di jalan raya seringkali pengendara sepeda motor 

melaju dengan kecepatan tinggi dan memicu terjadinya kecelakaan dijalan raya. 

Oleh sebab itu proses monitoring ini sangat diperlukan oleh orang tua sebagai 

proses memonitoring suatu kecepatan kendaran bermotor saat dikendarai oleh 

anaknya pada waktu melaju di jalan raya. monitoring adalah suatu proses rutin 

pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program.  

Di zaman yang serba modern saat ini di mana semua teknologi selalu 

mengalami kemajuan maka dengan perkembangan dan kemajuan teknologi saat 

ini sistem monitoring kecepatan berbasis web sangat dibutuhkan untuk 

mengetahui suatu informasi jarak jauh secara update. Istilah web adalah sebuah 

sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan 

lain-lain yang tersimpan sebuah server Web Internet yang disajikan dalam bentuk 

hyperteks.  

Berdasarkan  hal  tersebut,  maka diusulkan  alat  ini  menggunakan  

sensor LM393 yang berfungsi sebagai pendektesi kecepatan  putaran  rotasi  pada  

gearbox motor  DC.  Sensor  LM393  memiliki  dua pembanding  tegangan  

ketepatan  tersendiri dengan  tegangan  mulai  dari  2.0mV,  serta transmitter  dan  

receiver  dengan  jarak 10mm. Web digunakan  untuk menampilkan kecepatan 

gearbox  motor sebagai output kecepatan untuk mengetahui seberapa kecepatan 

itu di hasilkan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana merancang dan membuat alat yang dapat mengontrol 

kecepatan motor menggunakan Mikrokontroler dan Komputer.? 

b. Bagaimana agar mengetahui kecepatan pengendara motor secara real 

time? 

c. Upaya apa yang dilakukan untuk memonitoring kecepatan kendaraan 

bermotor.? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat kemampuan peneliti yang terbatas serta luasnya permasalahan 

yang dihadapi, maka dalam penulisan laporan skripsi ini agar hasil yang 

diharapkan sesuai maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Sistem akan dapat mengetahui kecepatan kendaraan sepeda motor. 

2. Sistem akan menampilkan hasil monitoring secara update. 

3. Sistem akan menampilka kecepatan melalui Web. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah membuat suatu sistem 

monitoring kecepatan berbasis web dan mengendalikannya secara otomatis 

apabila motor berjalan dalam waktu yang berbeda. Dengan diharapkan 

mampu mengetahui kecepatan sepeda motor melalui Web. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan melalui tugas akhir ini adalah: 

a. Bagi Penulis: 

1. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pemrograman Web dan 

penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah 

2. Dapat menghasilkan aplikasi sistem monitoring kecepatan 

kendaraan bermotor berbasis web. 
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b. Bagi Pengguna: 

1. Seseorang dapat mudah memonitoring kecepatan kendaraan 

bermotor.  

2. Seseorang dapat mengetahui kecepatan kendaran melalui web. 

3. Dapat memberikan informasi secara real time suatu kecepatan 

sepada motor. 

c. Bagi Akademik: 

Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi 

di masa yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
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“[Halaman ini sengaja dikosongkan]” 

  


