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ABSTRACT
Vehicle security for tracking motorcycles is a lost motorcycle tracking device using GPS
and displayed with a smartphone. This tool serves to provide vehicle information by
sending the location of a vehicle that has been lost by using an SMS command sent via
a smartphone, then it can be retrieved. display it with the Google maps application.
Motorcycle vehicle security to find out the position of the lost vehicle using GPS and
displayed with a smartphone using technological tools, namely: (1) GPS Ublox Neo6m,
(2) Arduino uno R3 module, (3) GSM SIMCOM SIM800L, (4) Smartphone, as for
software used (1) Google maps application. The software for making this tool uses the
C programming language. It is known from the results of tests carried out that vehicle
safety is to track a lost motorcycle to find out the position of a lost vehicle using GPS
and displayed with a smartphone. The results of the test can be concluded that it can
display information data according to what is expected is to use the tool by using SMS
on a smartphone to send the location / coordinates of the motorcycle to the smartphone
user. The conclusion that can be drawn from this tool is that this tool can be used and
as expected.
Keyword: GPS Ublox Neo6m, Arduino Uno R3, GSM SIMCOM SIM800L, Smartphone,
Google maps.
PENDAHULUAN
Tentunya setiap manusia membutuhkan yang
namanya jaminan keamanan dalam atas aktivitas
yang di lakukan nya. Keamanan menjadi bahan
pertimbangan yang begitu penting dalam kehidupan.
Perkembangan teknologi sangat di butuhkan untuk
memberikan atau meningkatkan keamanan dalam
kegiatan manusia. Belakangan ini kerap terjadi
kasus kehilangan barang-barang salah satunya
sepeda motor, sepeda motor yang hilang tentunya
akan sulit dalam pencariannya di karenakan
petunjuk yang sangat minim, salah satunya
penyebabnya sulit nya melacak lokasi sepeda motor
pada saat terjadi tindakan pencurian.
Cara mengatasi hal tersebut penelitian ini buka
yang pertama kalinya, peneliti sebelumnya telah
membuat Rancang Bangun sistem keamanan pada
sepeda motor dengan menggunakan sidik jari (finger
print) sebagai system keamanan pada sepeda motor
(Suharijanto,Affan Bachri 2018)[1] namun pada
penelitian tersebut system keamanan menggunakan
sidik jari memiliki kekurangan karena system
keamanan ini dapat di rusak oleh pencuri dengan
begitu motor tersebut hilang dan sulit untuk
mencarinya lagi.
Pada penelitian ini ingin membuat sebuah
keamanan kendaraan untuk melacak sepeda motor
yang hilang menggunakan GPS dan di tampilkan
dengan smartphone. System keamanan tersebut
bertujuan untuk memberikan informasi lokasi
dengan memanfaatkan teknologi GPS[2] yang

berada dalam kendaraan, GSM di gunakan sebagai
pengirim data, pemilik kendaraan atau user dapat
mengirimkan sms yang berfungsi untuk memberikan
informasi lokasi/titik koordinat sepeda motor dengan
menggunakan aplikasi Google maps.[3]
BAHAN DAN METODE
Adapun metode penelitian ataupun tahapan terdiri
dari beberapa tahap yaitu :
1. Studi Literatur
Dalam
penulisan
penelitian
ini
studi
kepustakaan
sebagai
pendukung
yang
berhubungan dengan penelitian ini yaitu
pengumpulan baha-bahan refrensi baik dari
buku, artikel, paper, jurnal ataupun makalah
mengenai system keamanan kendaraan untuk
melacak
sepeda
motor
yang
hilang
menggunakan GPS berbasis smartphone.[4]
2. Analisis
Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain
sebuah
alat
keamanan
kendaraan
menggunakan modul GPS dan GSM sebagai
pengirim data, yang di rangkai kan ke Arduino
Uno R3 dengan menggunakan perintah sms
yang akan di tampilkan menggunakan
smartphone dengan menggunakan aplikasi
Google maps, sehingga keamanan sepeda
motor bisa menjadi lebih baik dan mudah untuk
di pantau.[5]
3. Perancangan alat
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Perancangan merupakan sesuatu yang perlu di
lakukan yang bertujuan untuk mempermudah
proses pembuatan alat.[6] Adapaun konsep
perancangan
menggunakan
metode
Prototype, alat perancangan keamanan
kendaraan untuk mengetahui posisi kendaraan
yang hilang ini di gambarkan pada diagram blok
yang digambarkan seperti gambar 3.1 Blok
diagram tersebut menjelaskan bagaimana
mengenai cara kerja dari alat pelacak posisi
kendaraan tersebut yang akan di pasang.[7]

Gambar 1. Blok Diagram Alat
Alur yang telah digambarkan yang berbentuk
diagram di atas dapat di jelaskan bahwa Arduino
Uno R3 menerima data digital dari modul GPS Ublox
Neo 6M, Selanjutnya data digital dari Modul GPS
tersebut akan di proses dan dikirimkan oleh Arduino
Uno ke Modul GSM SIMCOM800L, Modul GSM
tersebut selanjutnya mengirimkan data lokasi
koordinat kendaraan memalui SMS Gateway
menuju ke nomer pemilik kendaraan. Dengan SMS
tersebut yang masuk user menerima titik lokasi
kendaraan kemudian smartphone mengakses
lokasi tersebut melalui aplikasi Google Maps.[8]
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perintah agar bisa melacak sepeda motor. Alat
tersebut akan mengirimkan sms ke sebuah
smartphone kepada user pemilik kendaraan berupa
link koordinat lokasi, agar bisa membuka link
tersebut menggunakan aplikasi Google maps, maka
lokasi kendaraan akan tampil pada smartphone.
4. Implementasi
Pada saat melakukan pembuatan sebuah alat
pelacak dengan hasil dari studi literature,
analsisi dan perancangan yang telah di
lakukan sebelumnya, pembuatan alat ini
masih tahap awal dalam mendesain atau
penggabungan komponen alat-alat tersebut,
peneliti berusaha mencoba, memahami serta
merealisasikan alat tersebut terhadap sepeda
motor.
5. Pengujian
Pada tahap pengujian ini program yang
selesai di buat disimpan ke Arduino Uno.[9] Di
tahap ini juga pengujian dilakukan bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan
atau ke akuratan alat yang telah di rancang
apakah sesuai dengan yang di harapkan.
6. Evaluasi
Berdasarkan hasil dari beberapa tahapantahapan yang telah di lakukan sebelumnya,
penjelasan mengenai penelitian ini serta hasil
penelitian yang telah dilakukan. Pada gambar
3 adalah digram metode penelitian yang di
lakukan pada penelitian ini.

Gambar 3. Diagram Metode Perancangan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pembuatan alat pelacak kendaraan roda dua
membutuhkan
beberapa
perangkat
keras
(hardware), baik itu modul GPS ataupun komponen
lainnya yang di butuhkan.[10] Berikut ini adalah
komponen-komponen yang di butuhkan

Gambar 2. Flowchart
Berdasarkan gambar 2. flowchart diagram dapat di
jelaskan bawa sebuah program yang di mulai dari
proses awal atau mulai menekan saklar on, system
keamanan akan aktif. Alat tersebut akan
mengirimkan SMS berupa GPS aktif. Jika user
menerima sms setelah itu masukan sebuah kode

Setelah selesai membuat rancangan “
Keamanan kendaraan untuk melacak sepeda motor
yang hilang menggunakan GPS ditampilkan dengan
Smartphone”. Pengujian rancangan ini dilakukan
dengan merangkai sebuah alat dan memahami cara
kerja dari GPS(Global Positioning System), Arduino
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Uno R3, GPS UBlox Neo 6m, GSM SIMCOM800L,
Smartphone dan rangkaian ketika di operasikan.
Usecase Diagram[11]
1. Usecase Diagram

Gambar 4. Usecase Diagram
2. Activity Diagram

Gambar 5. Activity Diagram
3.

Compoenen Diagram

Gambar 6. Componen Diagram
Hasil dan pembahasan berisi implementasi
sistem (jika ada lengkapi dengan foto/gambar),
pengujian sistem, analisis hasil, diskusi, dsb. Hasil
penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian
yang diuraikan sebelumnya. Pada bagian ini juga
perlu dikemukakan perbandingan hasil penelitian
dengan peneliti sebelumnya.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan
terhadap “keamanan kendaraan untuk melacak
sepeda motor yang menggunakan gps berbasis
smartphone”Pembuatan (hardware) atau perangkat
keras”keamanan kendaraan untuk melacak sepeda
motor yang hilang dengan menggunakan GPS
berbasis smartphone” berhasil di buat dengan
menggunakan Arduino Uno R3 digabungkan dengan
beberapa rangkaian yang saling mendukung.
Arduino uno R3 akan memproses data sinyal GPS
UBlox Neo 6m akan mengirimkan ke GSM SIMCOM
SIM800L, jika alat dalam keadaraan aktif/on maka
system keamanan akan aktif dan mengirimkan
pesan atau pemberitahuan ke smartphone melalui
SMS. Alat ini dapat mengirimkan signal lokasi yang
dikirimkan oleh GPS Ublox Neo 6m melalui GSM
SIMCOM SIM 800L dalam bentuk SMS yang berisi
titik lokasi yang di tampilkan melalui aplikasi Google
Maps pada smartphone.
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