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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Parkir  adalah  berhenti  dan  ditinggalkannya  kendaraan  oleh  pengendara  

untuk  sementara  waktu pada  suatu  ruang  tertentu.  Belakangan  ini  kebutuhan  

masyarakat  terhadap  tempat  parkir  semakin meningkat,  hal  ini disebabkan  

oleh  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  menggunakan  mobil  pribadi untuk 

menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali ketika pergi ke tempat-tempat umum 

dan juga gedung bertingkat (Eko Prasetyo & Kartadie, 2019). Terbatasnya 

penjagaan dan pengontrolan otomatisasi dari portal parkir menyebabkan tidak 

beraturannya masuk dan keluarnya suatu kendaraan terutama di masa pandemic 

dimana sosial distancing mulai diterapkan untuk membatasi selain mahasiswa 

untuk datang ke institusi.    

Pemanfaatan teknologi saat ini sudah banyak yang mendukung   monitoring 

sebuah objek via internet. Teknologi yang bisa mengidentifikasi, menemukan, 

memantau objek dan memicu kejadian secara otomatis dan real-time. Seperti 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Irwan, 2016, dengan judul pengembangan 

Perkembangan Kunci Elektronik Menggunakan RFID dengan Sistem IOT. 

Adapun hasil penelitiannya adalah teknologi internet khususnya   Internet of 

Things (IoT) belakangan ini semakin pesat. Internet of Things adalah layanan 

yang memungkinkan untuk menghubungkan objek (things) baik fisik maupun 

virtual melalui jaringan internet. Berdasarkan permasalahan yang telah 

dikemukakan maka akan dibangun sebuah sistem yang dapat memonitoring dan    

mengontrol parkir secara otomatis dengan implementasi internet  of  things.  Pada 

sistem tersebut untuk mendeteksi dan mengontrol keluar dan masuknya 

pengendara agar proses keluar masuk teratur.  

Politeknik Negeri Bengkalis adalah salah satu kampus negeri yang ada di 

Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Pulau Bengkalis Politeknik Negeri Bengkalis 

memiliki beberapa jurusan beberapa antaranya adalah jurusan teknik elektro. 

Gedung jurusan teknik elektro, gedung teknik elektro dibangun pada tahun 2013
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 dan selesai pada tahun 2015. Namun gedung ini belum memiliki palang 

pintu masuk dan keluar sehingga kendaraan lain bisa masuk bebas ke dalam 

halaman gedung.  

Dalam masa pandemi covid-19. Biasanya security membuka dan menutup 

pintu gerbang itu secara manual menggunakan besi sehingga menghambat dan 

menyulitkan security dalam segi waktu.  

Untuk itu dibuat suatu sistem palang pintu otomatis, untuk memudahkan 

security dalam bekerja membuka dan menutup palang pintu. Sistem ini dilengkapi 

oleh sistem pintar yang menggunakan media internet untuk dapat membuka dan 

menutup palang pintu dari jauh, selain itu sistem ini di gerakan oleh motor untuk 

dapat menaik dan menurunkan palang yang di kontrol menggunakan modul 

wemos D1 sehingga sistem yang dirancang ini bisa memudahkan security 

Politeknik Negeri Bengkalis dalam bekerja, dan meningkatkan efisiensi waktu 

mereka dalam bekerja. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem buka tutup palang pintu secara otomatis 

berbasis internet of things (IoT)? 

2. Bagaimana cara membuat sistem alat buka tutup palang pintu secara 

otomatis berbasis internet Of Things (IoT)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan materi, diperlukan batasan masalah agar 

pembahasan menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan. Batasan masalah dari 

sistem pengontrol buka tutup portal parkir otomatis menggunakan internet of 

things (IoT). 

1. Perancangan alat dengan sistem internet of things (IoT) membuka dan 

menutup portal otomatis menggunakan internet of things ini hanya sebatas 

prototype sebagai modul pembelajaran. 
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2. Motor yang digunakan yaitu motor DC 24 volt dengan pengaturan 

kecepatan menggunakan modul relay dengan mengatur memainkan kondisi 

high dan low pada relay. 

3. Menggunakan limit switch untuk memutus dan menghubungkan antara 

situasi tutup dan buka portal 

4. Menggunakan ESP32 cam untuk mengontrol dan melihat situasi pengendara 

yang datang dan pengendara yang keluar. 

5. NodeMCU yang digunakan wemos D1 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Dengan dibuatnya sistem buka tutup palang pintu ini, diharapkan dapat 

memudahkan para pengguna dan petugas palang pintu. Karena sistem alat dapat 

beroperasi dengan sendirinya tanpa perlu ada tenaga operator, serta dapat lebih 

memudahkan pengguna dan petugas dalam. Maka dapat memberikan suatu 

kemudahan kepada petugas dan pengguna palang pintu yang melewati pada akses 

masuk dan akses keluar dan mengurangi antrian panjang kendaraan untuk 

memasuki lokasi parkiran.  

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penyelesaian masalah yang dilakukan adalah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Merancang alat sistem kendali otomatis portal parkir menggunakan software 

arduino IDE. 

2. Pembuatan alat berdasarkan perancangan. 

3. Pemrograman wemos D1. 

4. Pengujian semua komponen sistem dan pengujian alat dengan memberikan 

situasi pengendara yang datang dan keluar, sekaligus pengontrolan situasi 

keadaan melalui ESP32 CAM. 

5. Pengambilan data dari hasil pengujian. 

6. Kesimpulan.
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