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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

  Telah menjadi fakta bahwa pemanasan global (global warming) sangat 

berpengaruh pada perubahan iklim di bumi yang akan berdampak pada kelangsungan 

hidup manusia. Oleh karena itu, saat ini banyak ilmuan yang merintis terobosan baru 

berupa teknologi yang tidak merusak alam dalam proses menciptakan energi dengan 

memanfaatkan berbagai jenis sumber daya alam yang tidak pernah habis tentunya. 

Teknologi ini adalah green technology yang dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan 

sebagai teknologi hijau. 

  Berkenaan hal di atas akibat perkembangan di beberapa kota besar di Indonesia 

yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan gedung bertingkat 

(vertical) untuk pusat pemerintahan, bisnis maupun perbelanjaan modern (mall), maka 

akan berdampak berkurangnya jumlah lahan hijau yang merupakan sumber gas oksigen. 

Di sisi lain seiring membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, pertumbuhan jumlah 

kendaraan bermotor terutama mobil dan sepeda motor juga semakin meningkat pesat, 

dan keadaan ini bila tidak dikendalikan akan menyebabkan meningkatnya jumlah emisi 

karbon monoksida. Selanjutnya dampak berkurangnya jumlah oksigen dan 

meningkatnya emisi karbon monoksida dari kendaraan akan berimbas pada 

meningkatnya pemanasan global khususnya di Indonesia. 

  Bukti nyata meningkatnya pemanasan global bisa kita temukan di tempat 

perbelanjaan modern di pusat kota dimana banyak kendaraan yang berputar-putar lebih 

lama ketika mencari area parkir yang jumlahnya semakin terbatas. Untuk menyiasati 

terbatasnya area parkir, pengelola pusat perbelanjaan biasanya membuat area parkir 

yang bertingkat (vertical) untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir pengunjung di area 

yang sempit. Tetapi solusi ini sering terjadi kendala bagi penyedia parkir dan pengguna 

parkir. Bangunan area parkir yang bertingkat dan banyaknya pengunjung pusat 

perbelanjaan yang memarkir mobilnya tidak teratur seringkali membuat pengendara lain 

kebingungan mencari tempat parkir yang kosong untuk mobilnya dan sekaligus 

meningkatkan tingkat polusi emisi karbon monoksida dari kendaraan. Selain itu, kondisi 



 

 

2 

 

ketidakteraturan parkir kendaraan akan mempengaruhi tingkat keamanan kendaraan. Di 

samping itu, penyedia parkir masih membutuhkan banyak operator untuk mengarahkan 

posisi parkir si pengguna parkir yang tentunya berimbas banyaknya biaya bila 

menerapkan sistem parkir yang konvensional tersebut. 

 Dalam bidang transportasi, salah satu perkembangan teknologi dapat kita temukan 

dalam suatu pelayanan parkir. Sistem parkir yang ada saat ini di Indonesia dalam suatu 

gedung masih secara konvensional tanpa adanya operator komputer yang canggih, 

pengguna parkir harus susah-susah mencari tempat parkir yang kosong dengan 

mengelilingi area parkir sehingga kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lama, 

dan keamanan juga belum tentu terjamin.  

   Sistem parkir yang ada pada saat ini, tidak ada informasi yang menunjukkan 

tempat parkir mana yang masih kosong. Dari permasalahan di atas tumbuh ide untuk 

membuat sistem parkir yang mampu mengatur penggunaan tempat parkir dan 

meningkatkan keamanan akan resiko dari pencurian serta dapat menekan biaya investasi 

bagi penyedia parkir. Selain itu tentunya untuk menekan tingkat emisi karbon 

monoksida karena kendaraan akan menuju alamat parkir yang masih kosong tanpa harus 

berputar-putar dahulu mencari tempat parkir. 

   Untuk itu, dalam Tugas Akhir ini difokuskan memprogram ladder diagram dan 

merancang perangkat keras simulator sistem parkir yang dapat mengurangi tingkat 

emisi karbon monoksida di pusat perbelanjaan atau perkantoran, dengan merancang 

sistem parkir ramah lingkungan. Sistem parkir yang dirancang menggunakan PLC 

(Programmable Logic Controller) dengan lokasi parkir akan diberikan bagi pengguna 

parkir setelah memasuki area parkir. Penerapan sistem PLC ini dimaksudkan untuk 

mengatur secara otomatis penunjukan lokasi parkir pada karcis, melakukan perhitungan 

lama parkir, dan biaya parkir. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah :  

a.  Mengaplikasikan ladder diagram pada PLC untuk merancang sistem parkir yang 

memberi informasi lokasi parkir, lama parkir dan biaya parkir. 

b. Merancang hardware/perangkat keras simulator sistem parkir. 
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1.3  Batasan Masalah 

  Dalam penelitian tugas akhir ini ruang lingkup yang dibatasi adalah : 

a. Software yang digunakan untuk mendesain adalah SolidWork 2010. 

b. PLC yang digunakan adalah PLC merk OMRON CP1L-M40DR-A. 

c. Bahasa pemrograman adalah ladder diagram PLC yang menggunakan software 

Omron CX-Programmer. 

d. SCADA yang digunakan adalah VIJEO CITECT digunakan untuk fungsi kontrol 

(controlling), pengawasan (monitoring) dan pengambilan serta perekaman data (data 

acquisition) dari sebuah sistem parkir yang sedang dirancang. 

e. Fiber optic yang digunakan adalah merk Autonic type BEN3M-PDT digunakan 

untuk indikator mobil masuk sinyal kontrol pintu parkir. 

 

1.4  Metodologi Penelitian 

  Metodologi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir kali ini adalah: 

1.4.1 Studi Pustaka 

  Studi pustaka adalah suatu metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmiah 

yang dilakukan dengan membaca dan mengolah data yang diperoleh dari literatur. Data 

yang dibaca dan diolah adalah data yang berhubungan dengan hasil-hasil eksperimen 

yang telah dilakukan dan dibukukan oleh para peneliti sebelumnya. 

1.4.2 Studi Lapangan 

  Studi lapangan adalah suatu metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmiah 

yang dilakukan dengan mencari atau menemukan secara spesifik di lapangan mengenai 

data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam studi lapangan ini, digunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Observasi 

Mempelajari peralatan-peralatan kontrol yang ada di lapangan sebagai landasan 

pemikiran untuk merencanakan mekanisme sistem kerja dari sistem parkir yang 

akan dibuat. 

 

 

 



 

 

4 

 

b. Eksperimen 

Melakukan eksperimen terhadap peralatan-peralatan kontrol seperti PLC, fiber 

optic, driver stepper motor, stepper motor dan software SCADA yang telah ada di 

lapangan. 

1.4.3 Asistensi dan Konsultasi 

 Metode ini bertujuan untuk mendapatkan bimbingan pengetahuan dan masukan 

dari dosen pembimbing serta koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

pembuatan Tugas Akhir dan penyusunan laporan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Setelah Sistematika dalam penulisan tugas sarjana ini nantinya akan terdiri dari 

lima bab yaitu BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V. Penjelasan detail tiap bab 

akan disampaikan berikut ini. 

  Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang judul, latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan dari tugas akhir ini sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang 

berisi Dasar Teori. Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini, baik itu tentang SCADA, PLC dan peralatan-peralatan 

hardware yang digunakan dalam tugas akhir ini seperti kabel komunikasi SCADA dan 

PLC, fiber optic, limit switch, stepper motor, driver stepper motor, power supply DC, 

dan printer. Bab yang berisi tentang diagram alir penelitian, deskripsi kerja kendali 

proses miniatur sistem parkir, perancangan perangkat keras miniatur gedung parkir, data 

program SCADA, dan perancangan PLC untuk sistem parkir dijelaskan dalam Bab III 

yaitu Perencanaan Sistem Parkir. 

 Setelah Bab III, dilanjutkan dengan bab yang berisi tentang pengujian sistem 

simulasi mobil parkir yang meliputi pengujian informasi lokasi parkir, pengujian lama 

waktu parkir, pengujian biaya parkir, pengujian output sistem parkir, pengujian ladder 

diagram untuk kondisi berurutan lokasi parkir, pengujian kondisi penempatan acak 

lokasi parkir, dan pengujian kondisi full parking lokasi parkir.  Bab tersebut masuk ke 

dalam Bab IV. Kemudian dilanjutkan dengan Bab V Penutup, bab ini berisi tentang 
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kesimpulan dari hasil pembuatan dan saran untuk penelitian selanjutnya agar didapatkan 

hasil yang lebih baik. 

 Daftar Pustaka ditulis setelah Bab V penutup, berisi tentang sumber materi yang 

digunakan. Dan yang terakhir adalah lampiran, berisi tentang data atau hasil tambahan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

 

 


