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ABSTRAK 

Seiring dengan semakin banyak terjadinya tindak kriminal akhir-akhir 
ini didalam perumahan, maka diperlukan suatu sistem yang dapat membantu 
pihak keamanan perumahan dalam mencari pelaku. Dengan adanya sistem 
pendeteksi kendaraan secara otomatis akan menciptakan rasa aman kepada 
penghuninya. Kalau hanya mengandalkan manusia tidak akan bisa mengingat 
semua kendaraan yang keluar masuk ke dalam perumahan. Dengan menjadikan 
sistem Aplikasi Pendataan Kendaraan Keluar Masuk Perumahan Berbasis loop 
detector  akan sangat bermanfaat sekali. Setiap kendaraan yang melewati loop 
akan didata tanggal dan jam masuk dan keluarnya dan diambil gambarnya. 
Semua data akan disimpan didalam database, apabila diperlukan sewaktu-waktu 
bisa diambil datanya. Administrator hanya memasukkan tanggal dan jam yang 
diinginkan untuk mendapatkan data dari database. Software ini menggunakan 
Delphi 7 dan databse yang digunakan MySQL 4.019. 

Dengan diterapkannya software ini akan sangat membantu dalam 
mencari para pelaku kejahatan yang menggunakan kendaraan bermotor. Karena 
setiap kendaraan yang lewat akan selalu didata dan disimpan kedalam database. 
Data tersebut bisa dilihat jika sewaktu-waktu diperlukan  untuk investigasi 
mencari pelaku kejahatan. 

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan setiap logam yang melewati 
loop akan terdeteksi. Setiap yang mengadung logam yang melewati loop akan 
dicapture dan datanya akan disimpan kedalam database. Bahkan gerobak yang 
melewati loop akan disimpan datanya. Data tanggal, pos, path gambar disimpan 
ke dalam database dan file gambar disimpan kedalam folder yang telah 
tentukan. Yang disimpan bukan plat nomor ,yang menjadi patokan adalah 
tanggal, jam dan gambar. Untuk mengetahui plat nomor bisa dilihat dari 
gambar. Penempatan kamera harus tepat agar waktu proses capture gambar plat 
nomor kendaraan kelihatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingginya angka kriminalitas khususnya pencurian yang sering terjadi saat 

ini di kawasan perumahan menjadikan keamanan sebagai kebutuhan yang mutlak 

diperlukan. Selain itu aktifitas manusia yang semakin padat di era information 

technology seperti sekarang ini membuat mereka tidak sempat untuk melakukanya 

sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perangkat sistem keamanan yang dapat 

menjaga keamanan setiap waktu bahkan melindungi asset dan privasi yang di miliki. 

Sehingga diharapkan dengan pengaplikasian sistem keamanan tersebut maka dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman. Selain hal tersebut tentunya dengan 

pengaplikasian sistem keamanan maka dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi 

di masyarakat khususnya tindak kejahatan pencurian di perumahan. 

Karena mobilitas manusia yang semakin cepat akibat dari aktifitas yang 

mereka lakukan di era globalisasi sekarang ini menjadikan mereka memerlukan 

sebuah teknologi keamanan yang mempunyai ciri information technology, yaitu 

dalam mendapatkan informasi ataupun pengaksesannya menggunakan cara yang 

mudah, cepat dan tidak mengganggu aktifitas penghuni perumahan. Selama ini 

keamanan perumahan hanya mengandalkan manusia. Sedangkan kemampuan 

manusia itu terbatas. Manusia akan mengalami kesulitan untuk mengingat semua 

kendaraan yang keluar masuk perumahan. Sehingga diperlukan alat bantu untuk 

mendata setiap kendaraan yang keluar masuk perumahan.  

Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan untuk dibuat suatu 

perangkat lunak untuk suatu sistem keamanan yang terintegrasi dengan 
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menggunakan komputer, sehingga dapat benar-benar membantu seseorang baik 

mengenai efisiensi biaya dan waktu dalam memonitoring kendaraan yang keluar 

masuk perumahan. Perangkat lunak tersebut dapat dibuat dengan bahasa 

pemrograman Delphi. Program tersebut diaplikasikan untuk membuat suatu sistem 

keamanan yang dapat bekerja secara otomatis, yaitu dapat mendata berupa tanggal 

dan gambar setiap kendaraan yang melewati pintu masuk dan pintu keluar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang ditangani dalam rancang bangun sistem pendataan 

kendaraan keluar masuk perumahan berbasis loop detector adalah bagaimana 

merancang dan merealisasikan pembuatan software untuk aplikasi sistem keamanan 

yang mendata setiap kendaraan yang keluar masuk kawasan perumahan. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Pemasangan detektor kendaraan otomatis ini akan dilakukan pada pintu 

masuk dan pintu keluar perumahan. Jadi kendaraan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah semua kendaraan yang keluar masuk kawasan perumahan.  

Pada penelitian tugas akhir ini, batasan implementasinya yaitu : 

1. Mendata keluar masuk kendaraan berupa tanggal masuk atau keluar 

dan gambar ke dalam server. 

2. Gambar disimpan didalam folder. 

3. Hardware yang dipakai berupa alat jadi, disini penulis hanya 

mengembangkan ke aplikasi lain. 

4. Benda yang dideteksi adalah logam. 
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5. Loop yang dipakai penulis berukuran 30x20 cm dan batas ketinggian  

maksimal dapat mendeteksi besi ± 40cm. 

6. Tidak membahas jenis kendaraan yang lewat. 

7. Lokasi adalah perumahan. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah membuat 

perangkat lunak untuk suatu sistem keamanan kawasan perumahan yang dapat 

membantu mendata kendaraan yang keluar masuk kawasan perumahan dan data 

tersebut bisa diakses jika diperlukan setiap saat. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari dibuatnya sistem ini adalah untuk membantu pihak pengelola 

perumahan dalam meningkatkan pelayanan keamanan bagi penghuni komplek 

perumahan. Sehingga jika terjadi pencurian atau perampokan di area perumahan 

maka tinggal di searching pada tanggal dan jam berapa peristiwa itu terjadi maka 

akan muncul gambar kendaraan apa saja yang lewat pada waktu itu. Dengan 

begitu dapat mempermudah pencarian pelaku pencurian atau perampokan. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Setiap Kendaraan yang keluar masuk komplek perumahan akan didata 

secara otomatis. 

2. Detektor kendaraan otomatis ini akan meringankan tugas keamanan 

perumahan. 

3. Hasil dari uji coba detektor kendaraan otomatis ini dapat menjadi 

solusi bagi pengelola parumahan untuk meningkatkan keamanan 
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komplek perumahan. 

1.6 Metodologi Penelitian 

 

1.6.1.  Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode loop sensor 

induktif. Untuk memecahkan masalah yang terjadi, pendekatan yang 

digunakan mengacu pada loop sensor untuk mendeteksi kendaraan 

secara otomatis dan software untuk mendata kendaraan secara 

otomatis. 

 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data  

Pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan data yang di 

peroleh akan dievaluasi untuk penyempurnaan rancangan loop sensor 

pendeteksi kendaraan otomatis sekaligus software mendata kendaraan 

secara otomatis. Pendekatan pemecahan masalah akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

1.6.2.1. Analisis Sistem  

Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem. 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi tentang kebutuhan user terhadap sistem, serta 

menganalisis elemen-elemen yang dibutuhkan oleh sistem. Studi 

ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 

detektor kendaraan otomatis dan software yang mendata kendaraan 

agar dapat mendata kendaraan secara otomatis. 
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1.6.2.2. Perancangan Hardware 

Tahapan ini menggambarkan rancangan sensor induktif untuk 

mendeteksi kendaraan secara otomatis yang akan masuk area 

perumahan. 

 

1.6.2.3. Pembangunan Software 

Tahapan ini dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi yang 

mendata kendaraan secara otomatis dengan menggunakan trigger 

counter otomatis. Kendaraan yang lewat akan langsung tersimpan 

dalam server dan dapat di tampilkan oleh user untuk mengetahui 

kendaraan yang keluar masuk perumahan.  

 

1.6.2.4.   Uji Coba dan Analisis 

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam perancangan detektor 

kendaraan untuk mendeteksi kendaraan secara otomatis dan 

pembangunan software untuk mendata kendaraan secara otomatis. 

Uji coba dilakukan untuk menguji dan evaluasi terhadap detektor 

kendaraan otomatis untuk mendeteksi kendaraan secara otomatis 

dan software untuk mendata kendaraan secara otomatis. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan tugas akhir ini, maka 

penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ; 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Penjelasan tersebut akan dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab 

latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dari pembuatan tugas akhir, manfaat yang diperoleh dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang dipakai untuk 

menyelesaikan permasalahan, yaitu teori-teori yang berkaitan 

dengan sistem loop detector dan bagaimana mendeteksi 

kendaraan yang lewat secara otomatis. 

 

BAB III   : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang gambaran umum dan perancangan 

dari aplikasi pengajaran yang dibuat. Perancangan aplikasi 

pengajaran yang dibuat meliputi design, alur dalam aplikasi, 

serta tampilan yang akan digunakan. 

 

BAB IV    : IMPLEMENTASI  

Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang 

dibuat secara keseluruhan serta melakukan pengujian dan 

evaluasi terhadap aplikasi tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB V     : UJI COBA DAN EVALUASI  

Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sesuai dengan konsep 

yang sebenarnya. 

 

 

BAB VI   : PENUTUP  

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

dan saran yang ada pada bab ini didapatkan dari hasil evaluasi 

pada bab empat. Kesimpulan akan menjelaskan hasil dari 

evaluasi aplikasi, sedangkan saran akan menjelaskan 

saran/masukan untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kHak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.arya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	cover
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	Daftar Isi
	BAB I



