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ABSTRAK 

 

Informasi posisi di permukaan bumi sangat penting untuk pemetaan, navigasi, dan tracking. Dengan 

memanfaatkan modul GPS (Global Position System) maka dapat menampilkan data-data posisi ditempat modul 

tersebut berada. Untuk mendapatkan data posisi dan melihat posisi dari lain tempat secara visual dapat 

dilakukan dengan rekayasa teknologi telekomunikasi secara real-time dan murah. Penelitian ini membangun 
sistem untuk memonitor pergerakan benda (tracking) dipermukaan bumi yang terbagi dalam beberapa bagian 

yaitu modul penerima sinyal dari satelit GPS (Global Position System), pengiriman data posisi dengan teknologi 

GPRS (General Packet Radio Service), mikrokontroler dengan Arduino dan bagian aplikasi monitoring untuk 

melihat visualisasi data pada peta digital dan sekaligus dapat menyimpan data posisi kedalam server. 

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali 

dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya 

membaca dan menulis data. Penelitian ini mencoba membuat perangkat lunak untuk melacak kendaraan 

bermotor dengan GPS berbasis Mikrokontroler. Mikrokontroler sebagai sistem masukan dan keluaran program 

yang bisa membaca dan menulis data serta Web service sebagai output tampilannya. Maka dapat direalisasikan 

perancangan dan Pembangungan Tracking Kendaraan Dengan Mikrokontroler Berbasis Web. Dengan adanya 

fasilitas sistem tracking berbasis website, pengguna dapat mengetahui informasi objek bergerak yang dapat 

dipantau melalui website. 

Kata kunci : GPS, Tracking, GPRS, Mikrokontroler. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Keamanan merupakan suatu hal yang 

menjadi bahan pertimbangan yang penting 

dalam kehidupan. Setiap manusia membutuhkan 

jaminan keamanan atas aktivitas yang 

dilakukan. Dewasa ini banyak terjadi kehilangan 
barang-barang berharga termasuk kendaraan dan 

hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian 

karena petunjuk yang sangat minim. Apalagi 

kendaraan yang hilang akan sulit ditemukan, 

salah satu penyebabnya adalah sulitnya untuk 

melacak posisi dari kendaraan saat terjadi 

tindakan pencurian. Ada beberapa metode untuk 

melakukan pencarian barang hilang khususnya 

kendaraan. Salah satunya metode konvensional 

adalah dengan melakukan pencarian secara 

manual, yaitu dengan menghubungi pihak 
tukang parkir, satpam atau kepolisian, atau 

bahkan mencari secara langsung. Metode  

terbaru dewasa ini adalah dengan menggunakan 

teknologi GPS yang akan memberitahu lokasi 

benda tersebut kepada pemilik kendaraan.            

Pemanfaatan teknologi GPS pada keamanan 

kendaraan bermotor merupakan alternatif solusi 

yang menarik, ini dapat menjadi solusi 

sebenarnya dari masalah keamanan kendaraan. 

Dengan menggunakan GPS, pemilik kendaraan 

dapat melacak lokasi kendaraannya dimanapun 

kendaraannya berada, sehingga tidak ada lokasi 

yang aman bagi pencuri untuk menyembunyikan 

kendaraan curiannya karena jangkauan GPS ini 

adalah seluruh permukaan bumi. Pada kasus ini 

penulis mempunyai usulan untuk membuat 
suatu alat yang dapat menjadi suatu pelacak. 

Dengan memanfaatkan teknologi web sevice, 

dan GPS yang diaplikasikan pada suatu alat 

yaitu Arduino. Berdasarkan pada latar belakang 

yang telah dijelaskan maka penulis mengambil 

judul sebagai proyek tugas akhir yaitu “Sistem 

Tracking Kendaraan Dengan Mikrokontroler 

Berbasis Web”. 

1.2 Batasan Masalah 
penelitian ini memberikan batasan-batasan 

dengan tujuan agar peneliti tidak melakukan 
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berbagai penyimpangan yang terlalu jauh dari 

judul. Adapun batasan-batasan yang disusun adalah 

sebagai berikut: 

a. Alat dapat digunakan setelah data user 

diinputkan. 

b. User merupakan pemilik dari kendaraan 

(motor/mobil) itu sendiri. 

c. Dalam penggunaannya satu user dapat 

mengoprasikan satu device. 

d. Sistem dapat memonitoring alat yang 

terpasang pada kendaraan (mobil/motor) 
secara realtime melalui website. 

e. Sistem monitoring dengan GPS Tracker 

dapat melakukan pelacakan dan memberikan 

informasi lokasi kendaraan bermotor yang 

telah dipasangkan GPS melalui Google Map 

API (Aplication Programming Interface). 

f. Sistem atau penelitian yang akan dibuat 

tidak mencakup penanganan masalah, sistem 

hanya menginformasikan data pergerakan 

dari alat yang telah dipasangkan pada 

kendaraan. 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan 

membangun sebuah alat keamanan untuk 

mengetahui posisi kendaraan yang hilang dengan 

GPS tracker berbasis web, sebagai alat informasi 

lokasi kendaraan apabila terjadinya kehilangan 

dengan cara memanfaatkan web service untuk 
memonitor setiap pergerakannya. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 
       Dalam pengerjaan laporan penelitian 

mengenai web service berbasis mikrikontroler, 

maka dibutuhkan beberapa referensi dari 
penelitian yang berguna  untuk dijadikan sebagai 

acuan atau perbandingan dari penelitian yang akan 

dilakukan. 

Dikutip dari jurnal penelitian tugas akhir 

(2017), dalam penelitian ini merancang sebuah 

aplikasi yang dapat memantau posisi bus saat 

sedang berjalan pada jalur yang telah ditentukan. 

Aplikasi tersebut dapat memonitoring posisi bus 

dengan memanfaatkan GPS dilihat melalui 

koordinat tertentu sehingga pengguna bus dapat 

mengatur kecepatannya, serta dapat menentukan 
jarak antar bus. Alur kerja rancangan dimulai dari 

inisialisasi lokasi melalui posisi latitude dan 

longitude, data longitude dan latitude selanjutnya 

disimpan ke memori setiap 3 detik dan melakukan 

penyimpanan kembali. Data yang disimpan pada 

memori akan di kirim ke perangkat android berupa 

koordinat posisi bus. Melalui perangkat android, 

data koordinat akan diterjemahkan kedalam 

visualisasi posisi bus pada map. 

Dikutip dari hasil penelitian skripsi (2016), 

penelitian ini membahas tentang bagaimana 

caranya agar seorang teknisi yang tidak 

mengetahui alamat pelanggan yang mengalami 

kerusakan mesin dapat dengan mudah di temukan 

dengan memanfaatkan android yang telah 

diintegrasikan dengan GPS (Global Positioning 

System) dengan aplikasi repair service call untuk 

mengetahui lokasi dari pelanggan tersebut, agar 

teknisi tidak memerlukan waktu yang lama. 

Dikutip dari penelitian tugas akhir (2016), 

pada penelitian tugas akhir tersebut merancang 

sebuah sistem peringatan dini dengan 
menggunakan mikrokontroler arduino nano, 

dengan tujuan dapat menginformasikan terjadinya 

pencurian dengan cepat. Lingkup kerja alat ini 

terbatas pada dua kondisi pencurian, kondisi 

pertama ketika kontak kunci dinyalakan secara 

paksa, dan kondisi ke dua ketika kendaraan 

berpindah lebih dari 60 meter. Terdapat dua cara 

untuk mengaktifkan sistem keamanan pada alat 

tersebut, yang pertama yaitu menggunakan remote 

dan yang ke dua melalui perintah yang di kirim 

melalui SMS. 
Dikutip dari hasil penelitian tugas akhir 

(2017), pada penelitian ini dibuat sebuah alat yang 

dapat membantu pemilik kendaraan untuk 

mengetahui lokasi kendaraan berdasarkan global 

positioning system (GPS). Alat pelacak lokasi 

tersebut bekerja dengan mengetahui lokasi 

kendaraan berdasarkan GPS yang telah terhubung 

denga alat komunikasi lain berupa module 

SIM800L sebagai pendukung komunikasi diantara 

pengguna dan alat untuk mendapatkan sebuah 

informasi. Sehingga alat dapat dioperasikan 
dengan perintah mikrokontroler yang dikirimkan 

melalui short massage service (SMS). 

  

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan untuk 

penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 
Dengan melakukan observasi dilapangan 

dengan cara memperhatikan setiap kejadian 

yang sedang mewabah secara langsung 

terhadap permasalahan yang diambil. 

Observasi dlakukan untuk mendapat 

informasi dan data-data mengenai seberapa 

besar tingkat kriminal seperti pencurian 

kendaraan bermotor yang terjadi 
dilingkungan masyarakat untuk dijadikan 

acuan dalam pembuatan GPS tracking 

dengan mikrokontroler berbasis web. 

b. Studi Pustaka 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan teori-

teori yang dibutuhkan sebagai bahan untuk 

melengkapi penelitian. Sumber teori berasal 
dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan 

buku elektroik yang berstandar. Tahap ini 

sudah dilakukan dan dijelaskan pada laporan 
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dibagian Bab II yang memaparkan beberapa 

teori yang terkait dengan penelitian. 

3.2 Analisis Sistem 
Analisa dapat mendukung tujuan utama sesuai 

pada tahapan identifikasi permasalahan. Pada tahap 

ini terdapat beberapa diagram yang menjelaskan 

alur kerja dari beberapa perangkat keras pendukung 

seperti GPS Modul, GSM/GPRS Modul dan 
perangkat pendukung lainya. Untuk melacak 

sebuah kendaraan bermotor (tracking) dengan GPS 

dapat dilakukan melalui website dengan 

menggunakan perintah mikrokontroler yang 

dikirimkan kepada alat yang terpasang pada 

kendaraan tersebut. 

 

4. ANALISIS DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM 

4.1  Analisis Kebutuhan Sistem 
Pada pembuatan sistem tracking kendaraan 

berotor yang akan dibangun terdapat beberapa 

analisis kebutuhan sistem agar sistem dapat 

memenuhi hasil yang diharapkan. Berikut beberapa 

kebutuhan sistem yang diperlukan dalam membuat 

sistem tracking yang sedang dirancang. 

4.2   Analisis Kebutuhan 

Kebutuhan pengguna dalam penelitian ini 

hanya terdapat satu aktor yaitu user atau pemilik 

kendaraan itu sendiri. Aktor memiliki wewenang 

untuk melakukan operasi creat, read, update, dan 

delete (CRUD) pada semua data, dan dapat melihat 

hasil monitoring. 

4.3   Analisis Pengembangan Sistem 

Pada tahap ini dibuat sebuah rancangan design 

interface dari aplikasi yang akan dibuat dan 

perancangan Uinified Modeling Language (UML). 

Berikut ini akan diberikan perincian tentang desain 

masukan, desain basis data, desain proses, dan 

desain antarmuka yang akan dibuat adalah sebagai 

berikut: 

a. Desain Masukan 
Desain masukan berfungsi untuk 

memasukan data dan memprosesnya ke 

dalam format yang sesuai. Masukan data 
pada sistem ini berupa data-data yang 

dibutuhkan dalam kegiatan tracking 

kendaraan bermotor. 

b. Desain Proses 
Desain proses merupakan tahap untuk 

membuat sketsa yang akan terjadi pada 

setiap modul yang dimiliki sistem. Sketsa 

tersebut dijadikan acuan dalam membuat 

algoritma. Berdasarkan hasil dari fase 
spesifikasi maka tahap awal yang dilakukan 

dalam perancangan proses adalah 

menterjemahkan UML yang merupakan 

sketsa dari proses yang akan terjadi pada 

setiap modul yang terdapat pada sistem. 

c. Desain Antarmuka 
Desain antarmuka dilakukan sesederhana 

mungkin tetapi tidak menghilangkan unsur 

–unsur penting dalam menyampaikan 

informasi, desain akan dibuat sesederhana 

tetapi tidak menghilangkan kelengkapan 

dan kompleksitas kebutuhan dari sistem, hal 

ini agar pengguna dapat dengan mudah 
memahami pengoperasian sistem tersebut. 

Desain antarmuka sistem ini dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Hyper 

Text Markup Language (HTML), jQuery, 

dan Cascading Style Sheets (CSS) untuk 

mengatur dan mendesain sistem agar 

memiliki tampilan yang menarik dan dapat 

menyampaikan informasi dengan baik. 

4.4   Use Case Diagram 
 Menjelaskan interaksi antara user dalam 

menginputkan data melalui sistem. Mengenai 

bagian-bagian yang tersedia untuk user yaitu dapat 

menginputkan data user, mengedit data user, 

menghapus data user, menginputkan data device, 

mengedit data device, meghapus data device dan 

melihat hasil monitoring. 

 
Gambar Use Case Diagram Admin 

4.5 Activity Diagram 
  merupakan penjelasan yang lebih terperinci 

mengenai masing-masing use case yang terjadi 

dalam sistem. Activity diagram terdiri dari 

beberapa bagian yang menjelaskan alur sistem 

berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. 

Seperti pada gambar dibawah ini. 

4.5.1 Activity Diagram Login 

 
Gambar Activity Diagram Login 
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4.5.2 Activity Diagram User dan Device 

Berikut ini merupakan aktifitas diagram yang 

terjadi pada master data user dan device. 

 
Gambar Activity Diagram Add  

4.5.3 Activity Diagram Edit 

Gambar Activity Diagram Edit 

4.5.4 Activity Diagram Delete 

Gambar Activity Diagram Delete 

 

 

 

4.5.5 Activity Diagram Monitoring 

Gambar Activity Diagram Monitoring 

4.6   Squence Diagram 

4.6.1 Squence Diagram Login 

 
Gambar Squence Diagram Login 

4.6.2 Squence Diagram Manage User 

 
Gambar Squence Diagram Manage User 
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4.6.3 Squence Diagram Manage Device 

 
Gambar Squence Diagram Manage Device 

4.6.4 Squence Diagram Monitoring 

 
Gambar Squence Diagram Monitoring 

5. Implementasi Sistem 
Tujuan implementasi sistem adalah untuk 

menjelaskan manual modul kepada semua user 

yang akan menggunakan sistem ini. Sehingga 

pengguna dapat merespon apa yang ditampilkan di 

sistem dan memberikan masukan kepada pembuat 

sistem untuk dilakukan perbaikan agar sistem 

mejadi lebih baik. Dalam menerapkan rancangan 

yang telah dibuat, ada beberapa hal yang 

dibutuhkan. Perangkat keras dan perangkat lunak 

merupakan dua hal yang selalu dibutuhkan dalam 

mengimplementasi rancangan yang telah ada. 

5.1 Tampilan Antarmuka Sistem 
 Berikut ini adalah implementasi antarmuka  

halaman pada sistem tracking yang telah dibangun. 

Gambar Antarmuka login 

 

 

Gambar Halaman Dashboard 

 
Gambar Halaman User 

 
Gambar Halaman Device 

 
Gambar Halaman List Wisata 

6.   Penutup 

6.1 Kesimpulan 
 Dari penelitian dan tulisan yang telah penulis 

uraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dengan menggunakan sistem tracking 

kendaraan   berbasis web dapat memudahkan 

user atau pengguna dari GPS Tracker untuk 

melakukan monitoring terhadap setiap 

pergerakan kendaraan yang dimilikinya secara 

realtime. 

b. Berdasarkan hasil pengujian, system yang 

dirancang dapat berjalan dengan baik 
meski terkadang terdapat masalah pada alat 
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seperti, alat tidak mendapatkan sinyal 

ketika berada di ruangan. 
c. Sebagai pendukung agar alat berjalan dengan 

lancer paket data lebih baik menggunakan kartu 

telkomsel. 

d. Perangkat pelacak lokasi kendaraan dapat 
berfungsi dengan baik sehingga mampu 

mendapatkan koordinat longitude (garis 

bujur barat dan timur) dan latitude (garis 
lintang utara dan selatan) yang dikirimkan 

ke web sebagai data pergerakan dari 

kendaraan dan dikonversikan menlalui 
google map untuk dapat melihat lokasi. 
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