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INTISARI

Telah dibuat sistem pengaman sepeda motor menggunakan password

berbasis Mikrokontroler ATmega8535. Sistem ini diaplikasikan pada sepeda motor

dengan memasukkan password yang telah diset oleh pemilik. Perangkat yang

digunakan dalam sistem ini adalah keypad sebagai input, LCD sebagai tampilan,

relay sebagai saklar elektris dan mikrokontroler ATmega8535 yang menjalankan

program.

Sistem ini bekerja dengan mencocokkan password yang tersimpan dalam

memori EEPROM pada mikrokontroler dan password yang dimasukkan. Apabila

password tidak cocok maka mesin tidak dapat dihidupkan baik double starter

ataupun kick starter.
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ABSTRACT

The motorcycle security system using a password has made based on

ATmega8535 microcontroller. The system was applied to the motorcycle by entering

the password that was set by the owner. The device was used in this system is the

keypad as input, LCD as display, relay as electrical switch, and ATmega8535

microcontroller that runs the program.

The system works by matching the password stored in the EEPROM memory

in the microcontroller and the password is entered. If the passwords do not match,

the machine can not turn on either double starter or kick starter.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan era modernisasi dapat menyebabkan kebutuhan

manusia semakin meningkat. Perkembangan teknologi dan penemuan baru juga

semakin pesat untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhannya, semakin

modern dan inovatif. Termasuk dalam bidang transportasi, teknologi berkendara

yang semakin nyaman namun dipilih juga sistem kendaraan yang tinggi

keamanannya. Zaman sekarang semakin susah untuk mencari pekerjaan dan

mencukupi kebutuhan yang dapat menimbulkan godaan pada manusia bahkan

menghalalkan segala cara hanya untuk bertahan hidup di zaman sekarang. Salah

satunya yang sering terjadi akhir – akhir ini adalah curanmor atau pencurian

sepeda motor. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pencurian sepeda motor

dapat terjadi hanya dalam hitungan detik.

Pemilik sepeda motor yang kurang memperhatikan atau waspada dengan

keamanan sepeda motornya, dapat memberikan kesempatan pada pencuri sepeda

motor untuk melakukan aksi curanmor di manapun, asal ada kesempatan. Karena

kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, namun juga ada

kesempatan. Keamanan standar yang diberikan oleh pabrik sepeda motor dirasa

belum efektif untuk menghambat ataupun mencegah adanya curanmor. Untuk itu

diperlukan pengaman tambahan yang lebih efektif. Tentunya mengikuti

perkembangan zaman dan teknologi. Macam – macam sistem pengaman yang

telah ada masing – masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

Sistem pengaman sepeda motor menggunakan password merupakan sistem

yang modern dan dirasa cukup efektif untuk pengaman sepeda motor, karena

mesin sepeda motor tidak dapat menyala apabila password yang dimasukkan

tidak cocok dengan password yang telah diset oleh pemiliknya. Sehingga apabila

pencuri sepeda motor berusaha menjebol keamanan motor atau password hingga

rusak maka mesin tidak akan menyala selama belum dilakukan perbaikan pada

sistem, sehingga dapat menghambat dan mencegah terjadinya curanmor.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk pengamanan sepeda motor ini

adalah Bokay tahun 2010 dengan menggunakan saklar switch manual dan alarm,
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serta alat pengaman dengan menggunakan remote control philiph sebagai input

dan relay sebagai saklar (Zakaria,2008).

1.2 Tujuan

Tujuannya adalah membuat alat pengaman sepeda motor menggunakan

password berbasis Mikrokontroler AVR ATmega8535 dengan keypad sebagai

input, LCD sebagai tampilan, relay sebagai saklar elektris dan mikrokontroler

sebagai otak yang menjalankan program.

1.3 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Studi Literatur

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau

keterangan dari buku literatur, internet ataupun jurnal sebagai referensi.

2. Perancangan Rangkaian

Metode perancangan dan pembuatan rangkaian – rangkaian yang

dibutuhkan dalam sistem agar dapat bekerja.

3. Pengujian Rangkaian

Metode pengujian rangkaian secara blok dan secara keseluruhan untuk

mengetahui apakah rangkaian dapat berjalan dengan baik.

4. Implementasi Alat

Metode mengaplikasikan langsung pada objek. Apakah sistem

keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

1.4 Ruang Lingkup

1. Hardware yang digunakan dalam sistem pengaman sepeda motor

menggunakan password berbasis Mikrokontroler ATmega8535.

2. Sistem cara kerja alat pengaman sepeda motor.

3. Tidak membahas software CodeVision dan sistem kerja sepeda motor secara

keseluruhan.
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