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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi 

pribadi semakin berkembang pesat. Alat  transportasi  yang  cukup  berkembang  

salah satunya  adalah  mobil.  Karena  bentuk  dan  modelnya yang  beranekaragam,  

serta  harga  yang  semakin terjangkau  sehingga  membuat  alat  transportasi  ini 

semakin  banyak  digunakan.  Akan  tetapi  saat  ini pertambahan  jumlah  pengguna  

mobil  tidak  disertai dengan  pertambahan  luas  lahan  parkir  yang  tersedia 

terutama  pada  daerah  kota  besar,  sehingga  sering menimbulkan masalah bagi 

pengguna mobil (Putra, 2013). 

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan di Indonesia terutama mobil 

sehingga kebutuhan akan lahan parkir pun ikut bertambah, seperti: gedung 

perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, kantor instansi, dll. Maka didalam 

pengelolaan lahan parkir diperlukan suatu sistem manajemen yang lebih baik lagi 

dari pengelolaan lahan parkir yang sudah ada pada saat ini. 

Seiring berkembangnya dunia teknologi dan taraf hidup masyarakat di 

Indonesia, penggunaan kendaran khususnya kendaraan roda empat (mobil) sangat 

banyak. Dengan banyaknya penggunaan mobil maka sistem parkir sangat penting 

terutama didalam suatu lokasi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama 

yang menggunakan mobil. Kita sering kesulitan mendapatkan lokasi parkir yang 

menggunakan mobil. Kita sering kesulitan mendapatkan lokasi parkir yang kosong 

pada suatu gedung atau basement yang berada dalam kondisi penuh. 

Sudah banyak penelitian  tentang tempat parkir yang menggunakan sistem 

parkir putar maupun RFID. Penelitian yang telah dilakukan mempunyai kelebihan 

dan  kekurangan masing masing, seperti  penelitian tentang parkir putar dari (Putra, 

2013) dalam penelitian tersebut menggunakan motor DC dan potensiometer untuk 

menentukan posisi tempat parkir, kontrolnya menggunakan arduino mega 2560 

dengan masukan sistem berupa push button yang di beri nomor. Penelitian serupa 

juga pernah dilakukan oleh (Anggoro et al., 2016) yaitu membuat parkir putar 

berbasis PLC (Programmable Logic Controller) yang di operasikan menggunakan 

HMI (Humman Machine Interface) dan untuk  mengetahui keberadaan mobil 
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menggunakan photo sensor. Dari penelitian tersebut sistem keamannya belum ada 

karena semua orang bisa mempunyai akses. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat sistem 

parkir putar yang dapat diakses menggunakan E-KTP. Dengan menggunakan 

sistem parkir putar dapat menambah daya tampung parkir mobil. Sistem bekerja 

dengan akses E-KTP dimana hanya orang yang terdaftar saja yang dapat mengakses 

tempat parkir. Mobil akan terjaga keamananya karena hanya dapat  diakses oleh 

pemegang kartu.  

1.2.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini memiliki permasalahan yang 

ingin diteliti sebagai berikut : 

1. Bagimana cara merancang bangun sistem Parkir putar dengan akses E-

KTP? 

2. Bagaimana cara membaca kartu E-KTP menggunakan mikrokontroler? 

3. Bagaimana cara mengatur posisi parkir putar menggunakan motor stepper? 

4. Bagaimana cara mengatur untuk mobil masuk? 

5. Bagaimana cara mengatur untuk mobil keluar?  

1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan motor stepper untuk memutar tempat parkir 

sekaligus mengatur posisi tempat parkir. 

2. Penelitian ini menggunakan E-KTP sebagai akses parkir. 

3. Tempat parkir berjumlah 5 tempat. 

4. Penerapan tempat parkir pada sebuah instansi. 

5. E-KTP yang terdaftar saja mempunyai akses parkir. 

6. Untuk portal digunakan motor servo. 

7. Mikrokontroler yang digunakan adalah arduino nano. 

8. Prototipe berukuran panjang 30m, lebar 15cm, tinggi 60cm. 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat prototipe parkir putar yang dapat diakses menggukan E-KTP 

menggunakan mikrokontroler arduino nano. 
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2. Mengendalikan motor stepper supaya bisa mengatur posisi tempat parkir 

menggunakan mikrokontroler arduino nano. 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di 

bangku perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan kedalam dunia industri 

dan dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan 

Program Studi Teknik Elektro Universitas Muria Kudus. 

2. Bagi pengguna adalah dapat menggunakan tempat parkir mobil yang aman 

dan nyaman. 

3. Bagi instansi adalah dapat memanfaatkan lahan yang sempit untuk parkir 

mobil dengan kapasitas yang banyak. 

4. Dari sisi akademik diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

menambah referensi tentang implementasi E-KTP dan motor stepper yang 

diterapkan di tempat parkir. 


