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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini teknologi berkembang sedemikian 

pesatnya, dimana semuanya dibuat dan diciptakan dengan tujuan untuk 

memudahkan pekerjaan yang ada. Salah satunya adalah teknologi informasi 

berbasis elektronik yang banyak peranannya dalam kehidupan manusia. 

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin komplek 

menjadikan pengaruh pada penggunaan kendaraan pribadi dalam 

menyelesaikan berbagai kegiatan, hal ini menjadikan semakin tingginya 

kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir di setiap tahunnya. 

Dalam permaslahan ini tidak mudah para pengemudi menemukan lahan 

untuk parkir, yang terkadang menyebabkan pengunjung suatu tempat harus 

mengelilingi sekitar area dengan tujuan untuk menemukan lahan parkir 

dengan slot parkir yang kosong. Untuk itulah maka perlu dibuatkan sebuah 

sistem informasi yang dapat memonitoring ketersediaan slot lokasi parkir. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas dan untuk mengatasi permasalahan 

yang ada, maka penulis mengangkat judul “Prototipe Sistem Informasi 

Dengan Sensor Ultrasonic Pada Tempat Parkir Mobil Menggunakan 

Arduino Uno”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari banyaknya permasalahan parkir yang ada yaitu tentang kurangnya 

informasi adanya slot parkir yang tersedia pada parkiran, yang dalam hal ini 

diatasi dengan memberikan informasi pada pengguna kendaraan yang akan 

ditampilkan pada layar LCD (liquid crystal display). 

1. Apakah sistem informasi ini menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi  

kurangnya informasi pengguna kendaraan mobil yang akan 

menggunakan lahan parkir. 

2. Informasi apakah yang akan disediakan dalam prototipe sistem 

informasi tersebut? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

dan untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka akan ada 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Sistem informasi slot lahan parkir hanya ini dalam bentuk miniatur 

prototipe. 

2. Sistem informasi parkir ini hanya memberikan informasi tentang 

adanya slot parkir dan tidak menunjukkan lokasi yang kosong. 

3. Sistem informasi parkir hanya untuk pengguna kendaraan mobil pribadi 

dan dikhususkan pada lahan parkir yang sudah jelas jumlah kapasitas 

mobil yang dapat ditampung. 

4. Prototipe ini bekerja pada kondisi daya/listrik selalu aktif. 

5. Sistem informasi parkir ini tidak mendeteksi plat nomor tertentu. 

1.4.  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

prototipe sistem informasi slot parkir yang berbasis Arduino Uno. 

2. Dapat mengetahui ketersedian jumlah slot lahan untuk parkir. 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi slot parkir yang tersedia pada calon pengguna 

parkir. 

2. Meminimalkan terjadinya penumpukan jumlah pemakai tempat parkir. 

 

 


