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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Mobil Adalah alat transportasi beroda genap (biasanya empat), merupakan 

kendaraan bermesin dengan bahan bakar bensin dan dapat mengangkut orang atau 

barang. (KBBI) 

Mobil adalah kendaraan yang cukup banyak diminati di Indonesia. Alasan yang 

sering digunakan dalam penggunaan mobil adalah karena terhindar dari terik panas 

dan hujan serta dapat memuat banyak orang dan barang. Selain itu, mobil dinilai 

sebagai alat transportasi yang aman dan efisien nyaman.  

 Namun beberapa waktu ini marak terjadi tindak kriminal pencurian mobil yang 

di lakukan oleh kelompok sindikat pencurian mobil, dengan modus mengganti 

kunci mobil dengan yang baru dengan menggunakan kunci T dengan target lokasi 

mobil terparkir di sebuah tempat parkir. Tidak hanya mobil saja, tindak pencurian 

bisa berupa pembobolan pintu mobil walaupun sudah terkunci tapi para pencuri 

selalu memiliki banyak akal untuk bisa mencuri barang-barang berharga yang 

berada di dalam mobil seperti kasus di SPBU Cinere, kota Depok, Jawa Barat pintu 

mobil di rusak dengan cara menggunakan obeng saja. Terakhir kasus pembobolan 

mobil dengan modus memecah kaca mobil dengan menggunakan helm di kota 

Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelaku melakukan aksinya dengan cara 

memecahkan kaca mobil dengan menggunakan Helm, dan dengan mudah pelaku 

berhasil membawa kabur uang senilai Rp. 60 juta. ( http://m.jpnn.com/news/kaca-

mobil-pecah-uang-rp60-juta-milik-asn-ini-raib [Di Akses 13 Juli 2020] ) 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin 

maraknya terjadi Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil  adalah 

diantaranya semakin bertambahnya masyarakat memilik mobil sebagai kendaraan 

sehari-hari untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Kejahatan  Pencurian Dengan 

Modus Memecahkan Kaca Mobil sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 363 

KUHP, dimana pelaku diancam hukuman maksimal tujuh tahun. Meskipun pelaku 

sudah ada yang tertangkap namun Kejahatan Pencurian Dengan Modus 

Memecahkan Kaca Mobil  kerap terjadi. Dengan seringnya manusia melakukan 

interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua 

http://m.jpnn.com/news/kaca-mobil-pecah-uang-rp60-juta-milik-asn-ini-raib
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individu atau lebih yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian di salah 

satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana. 

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, 

yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah 

banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, 

pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi. 

Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai 

faktor. (Michael Novenry,2015) 

 Data statistik tahun 2019 menjelaskan bahwa pada tahun 2016 pencurian 

kendaraan bermotor sebanyak 37.871, tahun 2017 pencurian kendaraan bermotor 

sebanyak 35.226, tahun 2018 pencurian kendaraan bermotor sebanyak 27.731. 

Tabel 1.1 Data Statistik Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang 

Kejahatan Terhadap Hak 

Milik/Barang 

2016 2017 2018 

Pencurian  26636 28313 25269 

Pencurian dengan Pemberatan 46277 36467 31571 

Pencurian Kendaraan Bermotor 37871 35226 27731 

Pengrusakan/Penghancuran Barang 7926 5954 4910 

Pembakaran Dengan Sengaja 650 468 521 

Penadahan 666 614 755 

 

Sumber:http://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5Bkatakunci&5D=201

9&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kriminal%Publikasi%5BcekJudul%5

D=0%yt0=Tampilkan [Di Akses 20 Juli 2020] 
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Tabel 1.2 Data Statistik Jumlah Perkembangan Kendaraan Bermotor Indonesia 

 

Sumber : http://www,bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/1133 [Di Akses 20 Juli 

2020] 

 Meski angka pencurian menurun tetapi kita patut waspada karena pengguna 

kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Hal tersebut juga menjadi alasan 

bertambahnya kelopok kejahatan, suatu permasalahan yang perlu ditangani secara 

serius. Pencurian kendaraan bermotor ini meresahkan bagi pemiliknya, dan 

permasalahan ini harus diselesaikan dengan cermat. Seperti pada beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan beberapa peneliti tentang sistem keamanan mobil 

diantaranya. 

 Penelitian yang berkaitan dengan sistem keamanan mobil telah banyak diteliti, 

yaitu dengan menggunakan RFID, (Kumar dkk, 2016), penelitian yang lain dengan 

menambahkan modul SMS Gateway (Ardiansyah dkk, 2015), pengembangan lain 

dengan penambahan untuk melacak keberadaan mobil juga dikembangkan Global 

System Mobile (GSM) - Global Positioning System (GPS) (Afzal & Maheta, 2014). 

Penelitian tersebut dilakukan untuk penanganan tindak kejahatan kriminalitas 

pencurian mobil. Kelebihan penggunaan RFID (Kumar dkk, 2016), pemilik mobil 

tidak usah menggunakan kunci. Kartu RFID berfungsi sebagai kunci pengganti. 

Kelemahan nya apabila kartu hilang harus menggantinya dengan kartu baru, 

dengan begitu perlu adanya program ulang mikrokontroler. Kelebihan penggunaan 

SMS Gateway (Ardiansyah dkk, 2015) dapat mematikan mobil dari jarak jauh, 

sehingga mobil yang dibawa pergi pencuri dapat dimatikan. Kelemahannya tidak 

dilengkapi GPS sehingga walaupun mobil bisa dimatikan, namun tidak diketahui 

posisi mobil tersebut. Kelebihan penggunaan GSM-GPS (Afzal & Maheta, 2014) 

adalah sistem dapat mematikan dari jarak jauh dan posisi mobil dapat ketahui. 

Kelemahannya adalah walaupun sistem dapat mematikan dan dapat mengetahui 

http://www,bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/1133
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posisi, namun mobil tetap dapat dibawa pergi oleh pencuri, sehingga menyulitkan 

pemilik mobil. Kelebihan dan kelemahan penelitian tersebut, dirumuskan suatu 

masalah bahwa pencuri masih ada kesempatan. Pencuri masih bisa menghidupkan 

mobil dan membawanya pergi. 

Penelitian ini memberikan solusi untuk mengatasi permasalah tersebut dengan 

menambahkan saklar otomatis sebagai kontrol supplay mobill sebelum di parkirkan 

atau di tinggal. Penelitian ini juga menambahkan beberapa alat keamanan lainya 

seperti kunci otomatis dan alarm pecah kaca. Penelitian ini menggunakan aplikasi 

android dan bluetooth sebagai akses. Pencuri tidak sampai membawa mobil karena 

tidak bisa menghidupkan mobil tersebut  karena mobil sudah dalam keadaan tanpa 

supply dimana supply adalah titik vital sebuah mobil, kunci otomatis sebagai media 

pengaman tambahan dan jika alarm berbunyi maka akan menimbulkan suara gaduh 

dan membuat pencuri langsung pergi dari mobil kita. Penelitian ini membuat 

teknologi keamanan mobile dengan prinsip bahwa mobil tidak dapat digunakan 

karena mobil tersebut tidak dapat hidup tanpa memiliki supplay daya dan supplay 

hanya bisa di kontrol menggunakan aplikasi android. Penelitian ini bertujuan 

membuat prototype sistem keamanan mobil dengan memanfaatkan saklar otomatis, 

kunci pintu otomatis dan alarm otomatis berbasis Android yang terintegrasi dengan 

Arduino. Namun pada penelitian ini hanya ditujukan pada mobil yang belum 

menggunakan teknologi immobilizer atau mobil dibawah tahun keluaran 2017. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini memiliki permasalahan 

yang ingin di teliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang pengaman anti pencurian mobil dengan mengendalikan 

supply mobil. 

2. Bagaimana merancang pengaman anti pembobolan mobil. 

3. Bagaimana membuat aplikasi kendali sistem keamanan tersebut. 

4. Bagaimana menguji pengujian sistem keamanan tersebut 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino. 

2. Menggunakan modul bluetooth HC-05. 
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3. Dalam penelitian ini nantinya akan berupa prototype yaitu mobil remote control. 

4. Menggunakan relay, motor servo dan sensor getar SW-420. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan saklar otomatis sebagai kendali supply mobil. 

2. Memanfaatkan motor servo dan sensor getar sebagai kunci pintu mobil dan 

alarm pecah kaca. 

3.  Membuat aplikasi dari MITT App Inventor sebagai kendali sistem keamanan. 

4. Melakukan pengujian setiap sistem keamanan yang meliputi tiga poin diatas agar 

mendapat hasil maksimal. 

1.5 Manfaat Skripsi 

1.5.1 Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai tolak ukur individual setelah mendapatkan ilmu dari bangku kuliah 

dan kehidupan sehari–hari untuk diimplementasikan dalam bentuk suatu alat. 

2. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dan 

menerapkannya secara nyata. 

1.5.2 Bagi Universitas 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan penambah wawasan. 

2. Sebagai bentuk kontribusi terhadap Universitas dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bentuk suatu karya yang bermanfaat. 

1.5.3 Bagi Masyarakat 

1. Sebagai salah satu cara mengamankan kendaraan saat parkir atau di tinggal 

lama. 

2. Sebagai salah satu cara mengamankan kendaraan di tempat parkir yang jauh 

dari pengawasan. 

 

 

 

 


