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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kecelakaan lalulintas dalam aktivitas berkendara sering mengakibatkan 

banyak korban, mulai dari luka-luka hingga kematian. Salah satu penyebab 

kecelakaan yang paling sering, namun banyak diabaikan masyarakat adalah 

masalah pengemudi yang mengantuk (Figur et al., 2019). tidur hingga 

menyebabkan terjadinya masa transisi keadaan kondisi antara sadar dan tidur. 

Kantuk adalah keadaan psikologis pada diri manusia yang dapat diketahui dengan 

menganalisa keadaan dari aspek fisik maupun mental seseorang. Beberapa tingkat 

kesadaran biasanya masih dimiliki saat sesorang dalam keadaan mengantuk dan 

membuat banyak para pengemudi kendaraan mengabaikan kondisi kantuk dengan 

menahannya (Ekawati et al., 2013). Hal ini sangat berbahanya apabila gejala 

kantuk muncul berulang-ulang kali saat berkendara karena dapat membuat tingkat 

kesadaaran semakin menurun dan beresiko mengalami kecelakaan. 

Sebuah rancang bangun alat untuk mengantisipasi sopir mengantuk, 

sebelumnya telah dilakukan oleh Wahyu dan 2 orang temannya pada tahun 2017,  

yang berjudul ALAKANTUK (Alas Duduk Anti Kantuk) yang menggunakan 

sensor denyut nadi dan dipasang di pergelangan tangan sopir, apabila denyut nadi 

pada sopir ≤80 Bpm maka dijadikan sebagai tanda bahwa sopir telah mengantuk, 

kemudian motor servo akan bergetar sedangkan jika nilai Bpm >80 maka servo 

tidak aktif.  Kemudian antisipasi yang dilakukan Wahyu dan 2 orang temannya 

adalah memasang sebuah motor servo di dalam alas duduk sopir sebagai 

penggetar untuk membangunkannya dari keadaan mengantuk (Wahyu et al., 

2017). Penelitian yang lain dilakukan oleh Musthofa dan 2 orang temannya pada 

tahun 2018 yang berjudul Sistem Peringatan Dini Menggunakan Deteksi 

Kemiringan Kepala pada Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengantuk . 

Cara kerja dari alat tersebut adalah dengan memanfaatkan Sensor MPU-6050 GY-

521 diletakan dibagian atas kepala untuk mendeteksi sudut kepala ketika 

menunduk.(Musthofa et al., 2018).  dilakukan oleh Imanuddin dan 2 orang 

temannya, pada tahun 2019 dalam penelitian yang berjudul Deteksi Mata 
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Mengantuk Pada Pengemudi Mobil Menggunakan Metode Viola Jones. Prinsip 

kerja dari sistem ini adalah ketika sistem mendeteksi mata yang tertutup maka 

sistem akan membunyikan alarm dari speaker laptop atau speaker eksternal. 

Sedangkan apabila mata sudah kembali terbuka maka alarm akan otomatis 

kembali tidak aktif. (Imanuddin et al., 2019).  

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka akan dilakukan sebuah penelitian 

yang berjudul: “Rancang Bangun Alat Pengantisipasi Sopir Mengantuk Berbasis 

Arduino”. Peneliti akan membuat alat pengentisipasi sopir mengantuk dengan 

memilih alarm buzzer dan sprayer sebagai sistem peringatannya, alasannya yaitu 

karena bunyi yang keras serta semprotan air yang dihasilkan dari perangkat 

tersebut dapat membuat respon yang lebih cepat bagi seseorang yang sedang 

mengantuk agar terbangun. Menutut purnisa, ada beberapa gejala yang timbul saat 

seseorang mengantuk salah satunya adalah kondisi bukaan mata terlihat mengecil 

dan gejala microsleep atau memejamkan mata antara 2 hingga 3 s (Purnisa, 2012). 

Oleh karena itulah dalam rancang bangun alat ini, hal yang akan dijadikan sebagai 

pedoman antara kantuk dan tidaknya keadaan obyek adalah keadaan apabila 

obyek dalam keadaan mata terpejam atau bukaan mata hanya terlihat mengecil 

selama minimal 2 s. Sedangkan untuk mengetahui kantuk atau tidaknya obyek, 

maka digunakan aplikasi anti drowsiness alarm.apk yang di pasang pada smart 

phone android, penggunaannya akan lebih fleksible karena smart phone android 

telah menjadi peralatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.  

 
1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji maka penulis merumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana cara membuat alat pengantisipasi sopir mengnatuk berbasis 

arduino? 

2. Bagaimana cara kerja dari sistem kendali pada rancang bangun alat 

pengantisipasi sopir mengantuk berbasis arduino ? 

3. Bagaimana cara menguji alat yang telah dibuat ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Parameter kantuk dan tidaknya sopir hanya dilihat pada keadaan mata 

terpejam atau bukaan mata mengecil. 

2. Sistem peringatan yang dipakai ada 2 yaitu sprayer dan alarm buzzer. 

3. Mikrokontroler yang digunakan adalah arduino nano v3.1. 

4. Untuk mendeteksi mengantuk atau tidaknya sopir digunakan aplikasi 

android buatan pihak ketiga yaitu anti drowsiness alarm.apk. 

 
1.4. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah alat pengantisipasi sopir 

mengantuk berbasis arduino untuk mengantisipasi sopir mengantuk saat 

mengemudi dengan cara menyemprotkan air dan membunyikan alarm saat sopir 

dideteksi mengantuk dari bentuk kelopak matanya yang tertutup.   

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan  adalah : 

1. Berdasarkan sudut pandang peneliti, manfaat yang dapat diambil dari 

terciptanya penelitian ini yaitu peneliti dapat mengimplementasikan ilmu 

yang didapat pada bangku perkuliahan sehingga dapat 

mengaplikasikannya pada sebuah rancang bangun alat pengantisipasi 

sopiir mengantuk berbasis arduino dan peneliti dapat menyelesaikan tugas 

akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 

Studi Teknik Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

Sebagai hasil pengembangan alat bantu pengantisipasi sopir mengantuk . 

2. Dari sudut pandang akademis, manfaat yang dapat diharapkan dengan 

adanya penelitian ini yaitu menambah ilmu dan referensi tentang rancang 

bangun alat pengantisipasi sopiir mengantuk berbasis arduino 

3. Dari sudut pandang pengguna, manfaat yang dapat diharapkan pada alat 

hasil penelitian ini yaitu dapat mengurangi angka kecelakan lalulintas 

yang disebabkan kesalahan sopir yang mengantuk.  

 


