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ABSTRAK 

Sistem pengamanan  yang  baik  sangat  dibutuhkan  pada  kendaraan  bermotor. 

Semakin baik  sistem pengamanan yang digunakan, maka semakin nyaman dan 

tenang  pemilik  kendaraan   terhadap  kendaraan  pribadinya.  Penomena  yang 

terjadi sekarang, yaitu banyaknya terjadi  pencurian pada kendaraan bermotor, 

merupakan bukti bahwa sistem pengaman yang telah ada  tingkat keamanannya 

masih kurang. Oleh karena itu, pada Program Kreatifitas Mahasiswa Penerapan 

Teknologi  (PKMT)  ini  Penulis  memberi  judul  :  Prototype  Sistem  pengaman 
kendaraan dengan  menggunakan  ID  Card  dan  sistem  TBC  (Trapper  and 

Breach-block Combination) berbasis Mikrokontroller AT89C52. Cara kerja dari 

sistem  pengaman  kendaraan  dengan  menggunakan  ID  Card  dan  sistem  TBC 

(Trapper  and  Breach-block  Combination)  berbasis  Mikrokontroller  AT89C52 

yaitu ketika input (ID Card dan Password) yang digunakan benar, maka tegangan 

dari  baterai  akan  terhubung  ke  sistem  pengapian,  sehingga  kendaraan  siap 

digunakan. Akan tetapi, apabila input yang digunakan salah, maka tegangan juga 

akan terhubung ke sistem pengapian, tetapi ini bersifat sementara dengan tujuan 

untuk menjebak (Trapper System ), dalam tempo waktu yang telah ditentukan, 

maka suplai tegangan ke sistem pengapian terputus (engine cutting) dan secara 

otomatis  tegangan  terhubung  ke  alarm,  central  lock,  lampu,  horn  dan  Hand 

Phone  (HP)  pemilik  kendaraan.  Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan 

menunjukkan  adanya  kesesuaian  antara  seluruh  rangkaian  sistem  pengaman 

dengan  Car  Electrical  System.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa 

sistem pengaman yang Kami buat secara keseluruhan berjalan dengan baik dan 

diharapkan dapat menjadi alternatif terhadap kebutuhan akan sistem pengaman 

yang lebih baik. Sistem pengaman berfungsi dengan baik. 
 

 

Kata kunci: 
 

 

PENDAHULUAN 
Angka  kejahatan  semakin  meningkat,  khususnya  kejahatan  pencurian 

kendaraan  bermotor   (curanmor)   di   Indonesia.   Curanmor   tergolong   kasus 

Gangguan  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Sebagai contoh 

kasus,  Polres  Bandung  Tengah  pada  tahun  2003  telah  mencatat  bahwa  kasus 

curanmor roda empat mengalami peningkatan hingga 65 persen, selain itu di Kota 

Metropolitan Jakarta Pada tahun 2003 kasus  curanmor roda empat tercatat 43 

kasus, sedangkan di tahun 2004 sudah tercatat 71 kasus (Pikiran Rakyat, 2004). 

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sebagai rumusan masalah dalam Program 

Kreatifitas   Mahasiswa   yang   direncanakan   adalah   sebagai   berikut:   Sistem 
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pengaman  yang   bagaimana,   yang   dapat   mengatasi   pencurian   kendaraan 
bermotor? 

Tujuan yang ingin dicapai pada Program Kreatifitas Mahasiswa Penerapan 
Teknologi (PKMT) ini adalah : 

a.  Menciptakan  suatu  sistem pengaman  kendaraan   yang  lebih  baik 

dibandingkan dengan sistem pengaman kendaraan yang telah ada. 

b.  Membantu masyarakat / konsumen pemilik kendaraan bermotor dalam 

upaya pengamanan terhadap kendaraan pribadinya. 

c.  Sebagai wahana untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah diperoleh di 

bangku perkuliahan dan sebagai sarana untuk mengembangkan 

kegemaran (hobi) mahasiswa dalam bidang otomotif. 

Luaran yang diharapkan dari penelitian Kami melalui Program Kreatifitas 

Mahasiswa ini antara lain terciptanya suatu sistem  pengaman kendaraan, dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a.  Sistem pengaman kendaraan dengan menggunakan sensor pembaca kartu, 

(ID Card) yang khusus sehingga hanya pemilik kendaraan yang memiliki 

kartu tersebut, dan  pemilik kendaraan harus juga mengetikan password 

sebelum menjalankan mesin. 

b.  Sistem ini diharapkan dapat memberitahu langsung pemilik kendaraan 

pada saat terjadinya pencurian lewat Handphone. 

c.  Sistem  ini memungkinkan dapat menangkap basah orang yang mencuri 

kendaraan karena dilengkapi dan dihubungkan langsung dengan pengunci 

pintu otomatis (Central Lock). 

d.  Sistem   ini menggunakan sistem penjebak (Trapper System), sehinggga 

pencuri tidak curiga pada saat beraksi. 

e.  Sistem  ini hanya terdeteksi tiga kali, sehingga pada saat program salah 

maka  akan  langsung  terdeteksi  yang  diindikasikan  dengan  lampu  dan 

alarm. 

Kegunaan penulisan dan pembuatan PKMT yaitu: 

a. Sistem yang dibuat dapat menjadi alternatif pengaman kendaraan bermotor 

khususnya mobil. 

b. Sistem yang  dibuat  dapat  menjadi  alternatif  dan  diharapkan  lebih 

ekonomis sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat pengguna 

kendaraan bermotor. 

 
METODE PENDEKATAN 

Untuk mencapai luaran yang diharapkan sesuai dengan perumusan masalah, 

maka dalam  pelaksanaan program ini Kami menggunakan pendekatan metode 

ilmiah. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan pengenalan 

kebutuhan, perencanaan program, pembuatan, pengujian, dan penyajian dalam 

bentuk laporan. 
Untuk mengetahui kebutuhan terhadap sistem pengaman kendaraan, maka 

pengenalan kebutuhan  dilakukan  melalui  pencarian  data  di  kepolisian  tentang 

kasus  pencurian  kendaraan  bermotor.  Observasi  Kami  lakukan  ke  kepolisian 

Bandung Barat dan kepolisian Bandung Tengah. Hasil yang didapat seperti telah 

dijelaskan pada latar belakang masalah. Tujuan dari pencarian data tentang kasus 

pencurian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak terjadinya pencurian dalam 
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suatu daerah, sehingga dapat diprediksi berapa banyak kebutuhan pasar/konsumen 

terhadap sistem pengaman kendaraan. 

Observasi juga Kami lakukan ke dunia industri. Observasi ke Industri di 

lakukan untuk mengetahui sistem pengaman yang telah ada di pasaran dan juga 

untuk mengetahui seberapa besar permintaan konsumen terhadap sistem 

keamanan  kendaraan.  Realita  di  lapangan  ternyata  kebutuhan  terhadap  sistem 

kendaraan yang  baik ternyata sangat besar terutama pemilik kendaraan pribadi. 

Observasi Kami lakukan ke PT. Toyota Astra dan AUTO 2000 cabang Bandung 

di  jl.  Dr  Djunjunan  No.  192,  ternyata  kebanyakan  kendaraan  pribadi  sangat 

memerlukan suatu sistem pengaman yang sangat baik untuk mencegah terjadinya 

pencurian. 

Langkah kedua adalah perencanaan program. Perencanaan program 

meliputi perencanaan diagram alur proses sistem pengaman kendaraan dengan ID 

card  dan   sistem  TBC  (Trapper   and  Breach-block  Combination)  berbasis 

microkontroller  AT89C52.  Perencanaan  dimulai  dari  penumpahan  ide/gagasan 

sampai dilakukannya pengujian.  Perencanaan diagram alur dilakukan terutama 

untuk membuat perangkat lunak (software). Adapun jadwal  proses perancangan 

dan pembuatan adalah sebagai berikut : 
 

Tabel.1 Jadwal kegiatan PKMT 

No. Kegiatan Bln I Bln II Bln III Bln IV Bln V Bln VI 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Studi literatur                         
2 Studi Lapangan                         
3 Analisis Data                         
4 Perencanaan 

Alat 
                        

5 Survey Bahan                         
6 Pembuatan Alat                              
7 Eksperimen ( 

Uji Coba )                        

8 Optimalisasi                         
 

9 

Uji kecocokan 

rangkaian dan 
pengujian pada 
kendaraan 

                       

10 Evaluasi dan 
Kesimpulan                        

11 Pembuatan 
Laporan                        

12 Pengiriman 
Laporan                        

13                         
 
 
 
 

Langkah ketiga adalah langkah pembuatan. Pembuatan dilakukan di work 
shop  Otomotif  dan Produksi Jurusan Pendidikan Teknik Mesin UPI. Kegiatan 

dimulai dari perencanaan pembuatan software, hardware, papan simulator sampai 

pengujian.  Lamanya  waktu  pembuatan  adalah  6  bulan  dengan  jadwal  seperti 

tertera pada bab pelaksanaan program.  Arahan dari dosen pembimbing sampai 

kerjasama  dari  pihak  pengelola  workshop  sangat   membantu  terlaksananya 

penyelesaian program ini. 

Langkah keempat adalah langkah pengujian dan evaluasi. Pengujian dan 

evaluasi  dilakukan  dalam  bentuk  uji  Kecocokan  rangkaian  prototype  sistem 
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pengaman, dengan menggunakan simulator dan uji langssung pada kendaraan. 

Untuk mengetahui keberhasilan sistem pengaman dan supaya dapat dinilai apakah 

cocok antara  rangkaian  sistem pengaman dengan car electricity system, maka 

pengujian pun dilaksanakan pada kendaraan. Selain untuk mengetahui kecocokan 
rangkaian,  pengujian  ini  pula   dimaksudkan  agar  penguji  dapat  mengetahui 

langsung pada posisi sebenarnya dimana rangkaian itu diterapkan pada kendaraan. 

Langkah kelima  adalah  langkah  penyajian  dalam  bentuk  laporan.  Tahap 

pengujian yang telah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah 

menyajikan   dalam  bentuk   laporan.   Peran   pembimbing   cukup   vital   dalam 

mengarahkan ke arah yang lebih baik. Tidak kalah penting juga dalam penulisan 

laporan adalah pemilihan  kajian pustaka yang sesuai dengan topik pembahasan, 

juga pencantuman  sumber referensi yang digunakan. Laporan diharapkan dapat 

mewakili seluruh kegiatan dari awal sampai akhir  kegiatan, sehingga pembaca 

seolah-olah mengetahui seluruh proses pembuatan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

- Hasil. 

Produk  yang   dihasilkan   dari   program   ini   adalah   Sistem   Pengaman 

Kendaraan dengan menggunakan ID Card dan sistem TBC (Trapper and Breach- 

block  Combination)   berbasis  Microcontroller  AT89C52.  Hasil  yang  dibuat 

supaya  mudah  untuk  didemonstrasikan  maka  dibuat  dalam  bentuk  prototype. 

Untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan perancangan maka 

dilakukan   pengukuran.   Pengukuran   prototipe   sistem   pengaman   kendaraan 

diarahkan  pada  pengukuran  karakteristik  sistem  yang  telah  ditentukan  dalam 

spesifikasi.  Pengukuran  tersebut  dilakukan  untuk  melihat  apakah  setiap  blok 

rangkaian dalam sistem yang diukur sesuai dengan spesifikasi perencanaan atau 

belum, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan blok rangkaian tersebut. 

Langkah pengukuran yang pertama adalah Pengukuran Output Power Suplly. 

Besarnya tegangan yang digunakan pada sistem pengaman kendaraan yaitu 5 volt 

DC, dan ini digunakan  sebagai sumber tegangan pada modul mikrokontroller 

AT98C52, LCD, dan penggerak relay.  Pengukuran bagian regulator dilakukan 

pada komponen IC LM 7805 pada input dan outputnya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1  Pengukuran Output Power Suplly 

Tabel 1 Hasil Pengukuran Output Power Suplly 

Komponen Hasil Pengukuran Spesifikasi 

Input Output Output 

LM7805 15,80 V 5,00 V 5,00 V 
 

Besarnya output  pada  LM  7805  harus  5  volt  sebagai  sumber  tegangan  pada 
mikrokontroller. Hasil pengukuran  sama dengan spesifikasi = 5 volt, hal ini sama 

dengan teori dimana Vout LM 7805 harus = 5 volt. 
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Gambar 4.2 Rangkaian Penggerak Relay 

TITIK 

PENGUKURAN 
KONDISI ON KONDISI OFF 

1 2 3 1 2 3 

VCoil 

VCE 

VBE 

5,65 V 
8,14 V 

0,93 V 

5,66 V 
8,16 V 

0,92 V 

5,66 V 
8,15 V 

0,91 V 

0,08 V 
13,8 V 

0,00 V 

0,07 V 
13,78 V 

0,01 V 

0,06 V 
13,79 V 

0,00 V 

 

 

 
 
 

Langkah  pengukuran   yang   kedua   adalah   pengukuran   penggerak   relay. 

Pengukuran pada bagian penggerak relay dilakukan ketika relay dalam keadaan 

ON, yakni penggerak relay mendapatkan trigger (pulsa 1) dari IC mikrokontroller 

AT89C52 dan OFF pada saat tidak mendapatkan trigger (pulsa0) yang berasal dari 
IC mikrokontroller AT89C52. Pengukuran bagian  penggerak relay dilakukan 

untuk melihat tegangan dan arus pada transistor yang berfungsi  sebagai sakelar 

elektronik. 

 
 

Gambar  2  Rangkaian Penggerak Relay 
 

Tabel 2  Hasil pengukuran penggerak relay 
 

 
 

Menurut data teknik transistor BC559 diperoleh VBE = 0,7 Volt, sedangkan 

dari hasil pengukuran diperoleh 0,93 Volt pada tabel, untuk tegangan VCE pada 

saat OFF yaitu 13,8 Volt yang sangat mendekati tegangan catu yaitu 13 Volt. Hal 

ini hampir sesuai menurut teori dimana VCE (Cut off) sama dengan Vcatu daya. 

Langkah  pengukuran  yang  ketiga  adalah  pengukuran Mikrokontroller 
AT89C52.  Pengukuran  pada  bagian  modul  mikrokontroller  dilakukan  untuk 

mengetahui besarnya tegangan yang dicatukan pada mikrokontroller tersebut yaitu 
 
 
 
 
 
 

 
input  VCC. Selanjutnya  pengukuran  juga  dilakukan  untuk  melihat  besarnya 

tegangan   pada   kaki-kaki   mikrokontroller   yang   dihubungkan   dengan   input 

beberapa relay yaitu relay 1 sebagai pengontrol sistem pengapian, relay 2 (dua) 

sebagai Alarm, relay 3 (tiga) sebagai pengontrol lampu dan klakson. 

Pengukuran dilakukan pada saat bekerja (ON) dan pada saat tidak bekerja 

(OFF).  Relay  1 bekerja pada saat password yang dimasukan benar sedangkan 

relay 2 dan relay 3  bekerja apabila password yang dimasukan salah. Adapun 

pengukuran tegangan dilakukan pada kaki-kaki tertentu yang digunakan  pada IC 

mikrokontroller AT 89C52, yaitu VCC yang terletak pada pin 40, relay 1 pada pin 
12, relay 2 pada pin 13,dan  relay 3 pada pin 14. 

 

Tabel 3 Hasil pengukuran mikrokontroller AT89C52 
 

Titik Ukur 
Kondisi ON 

(Volt) 
Kondisi OFF 

(Volt) 

 

Keterangan 

Pin 40 4,97 0,00 VCC 
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Pin 12 4,93 0,01 Relay 1 

Pin 13 4,93 0,01 Relay 2 

Pin 14 4,93 0,01 Relay 3 
 

Langkah pengukuran  yang  keempat  adalah  pengukuran  sensor  ID  Card. 
Pengukuran  Sensor  ID  Card dilakukan  pada  output  Infra  Red.  Pengukuran 

dilakukan  terhadap 3 (tiga) pasang Infra Red. Pengukuran dilakukan terhadap 

output penerima ( IR receiver). 

Tabel 4 Hasil pengukuran Sensor ID Card. 
TITIK 

PENGUKURAN 
KONDISI ON KONDISI OFF 

1 2 3 1 2 3 

Output IR 
Receiver 

0,08 V 0,09 V 0,08 V 3,95 V 3,96 V 3,96 V 

 

Pada kondisi OFF = 3,96 volt, hasilnya mendekati output dari mikrokontroller 
yaitu 5 volt. 

Pengujian yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian dilakukan 

terhadap  perangkat lunak dan perangkat keras. Pengujian yang pertama adalah 

pengujian  perangkat  lunak  (Software).  Pengujian  perangkat  lunak  (software) 

pertama  kali  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  listing  program  yang  telah 

dibuat dalam Notepad, masih terdapat kesalahan atau tidak. Selanjutnya pengujian 

yang dilakukan terhadap perangkat lunak yaitu menguji apakah perangkat lunak 

tersebut sesuai dengan kinerja hardware yang diinginkan atau tidak. Oleh karena 

itu,  langkah  selengkapnya  pengujian  perangkat  lunak  dapat  diuraikan  sebagai 

berikut: 

- Membuka MS-DOS prompt dengan bantuan program ASM51,dari langkah ini 

dapat diketahui apakah listing program yang dibuat itu benar atau salah yaitu 

dengan cara memanggil file  program yang dibuat (catatan: file yang dibuat 

harus satu folder dengan file ASM51 dan  tipe file yang digunakan adalah 

ASM). Langkah ini juga merupakan langkah untuk meng-konversi file ASM 

kedalam bentuk file HEX. 

- Jika terjadi kesalahan pada listing program yang dibuat maka akan tampil pada 

layar, seperti gambar berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3  Informasi error pada program ASM51 

-  Jika terdapat kesalahan seperti gambar di atas maka selanjutnya membuka file 

dengan  ekstensi  LST.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  letak  kesalahan 

listing program yang dibuat. 
-  Setelah  letak  kesalahan  diketahui,  maka  selanjutnya  yang  harus  dilakukan 

adalah  memperbaiki  kesalahan  tersebut  dengan  cara  mengedit  file  tersebut 
dengan cara membuka kembali nama file dengan ekstensi ASM pada program 
notepad. 
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-  Setelah kesalahan diperbaiki seluruhnya, kemudian lihat kembali apakah hasil 

perbaikan  masih terdapat kesalahan. Hal ini dilakukan dengan cara membuka 

MS-DOS prompt dengan bantuan program ASM51 seperti pada langkah nomor 

1. Hal ini terus menerus dilakukan sampai program ASM 51 menampilkan 

pesan tidak terdapat kesalahan (error). 

- Setelah program yang dibuat tersebut tidak ada kesalahan lagi, maka selanjutnya 

dilakukan proses pengisian IC mikrokontroller AT89C52 dengan program yang 

telah  dibuat  tersebut.  Proses  pengisian  program  ke  dalam  mikrokontroller, 

membutuhkan perangkat keras dan  perangkat lunak yang berfungsi sebagai 

downloader. Sebagai perangkat keras digunakan  downloader yang terhubung 

dengan serial port pada PC. Sementara itu,  perangkat lunak yang mendukung 

programer atau downloader yaitu EZ Uploader V3.0. 

Adapun langkah-langkah  yang  ditempuh  untuk  mengisikan  program  ke 

dalam IC mikrokontroller yaitu sebagai berikut : 

a.  Membuka program EZ Uploader V3.0 

b.  Pilih ada di Com berapa Programmer yang dipasang. 

c.  Jika telah dipilih maka pada aplikasi ini akan tampil pesan Connecting 

yang dilanjutkan dengan pencaraian IC mikrokontroller yang terhubung 

dengan downloader. 

d.  Tunggu  sampai  aplikasi  ini  menampilkan  pesan  ditemukannya  IC 

mikrokontroller yang akan diisi program. 

 

Gambar 4  Program EZ Uploader 

e.  Panggil file HEX yang telah dibuat tersebut dengan cara pada aplikasi EZ 

Uploader V3.0 ini klik send Hex File. 
f. Tunggu sampai pada aplikasi ini mengeluarkan pesan Complete. 

 

 

Gambar 5 Pesan Complete pada EZ 3.0 

g.  Jika  telah selesai maka berarti IC mikrokontroller telah terisi oleh program 

yang  telah   dibuat  tadi  dan  siap  untuk  diaplikaskan  dengan  rangkaian 

sebenarnya. 

h.  Masukkan IC yang sudah terprogram pada rangkain minimum system modul 

yang telah di rancang. 
i. Operasikan sistem tersebut sesuai dengan rancangan. 
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j. Bila sistem  tidak jalan, cek kembali apakah  ada kesalahan di program atau 

perangkat  keras, hingga sistem   dapat bekerja sesuai dengan yang telah di 

rancang. 

Pengujian yang kedua adalah pengujian terhadap pengujian perangkat keras 

(Hardware).  Setelah  dilakukan  pengujian  terhadap  perangkat  lunak  (program) 

yang  dibuat,  maka   selanjutnya  di  menguji  program  tersebut  dengan  cara 

merelisasikan   program   dan   memasang   IC   mikrokontroller   pada   rangkaian 

sebenarnya, namun sebelumnya pengujian terlebih dulu dilakukan pada masing- 

masing modul secara terpisah, untuk  lebih jelasnya cara pengujian sistem  dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

- Pengujian bagian keypad dilakukan dengan menghubungkan bagian kolom 

dan baris  dengan ohm meter, ketika nomor-nomor keypad ditekan maka 

jarum ohm meter akan bergerak apabila tombol yang ditekan sesuai dengan 

kolom dan baris yang dihubungkan dengan ohm meter. 

- Pengujian bagian penggerak relay yaitu dengan memberikan catu daya pada 

penggerak relay tersebut lalu menghubungkan input penggerak relay relay 

dengan  ground,  penggerak  relay  yang  bagus  lampu  indikatornya  akan 

menyala, dan untuk lebih meyakinkan di bisa mengukur bagian output dari 

relay  dan  akan  menunjukkan  bahwa   output  tersebut  terhubung  untuk 

kondisi  Normaly  Open  (NO)  dan  terputus  pada  kondisi  Normaly  Close 

(NC). 

- Pengujian motor stepper dilakukan cukup dengan memberikan catu daya 

pada  motor  stepper  dari  kunci  mekanaik  tersebut,  bila  kunci  mekanik 

bekerja  dengan  baik maka  motor  akan  berputar  dan  selanjutnya  akan 
menggerakkan  kunci mekanik. 

- Pengujian modul LCD dilakukan dengan memberikan input dari 

mikrokontroller yang sudah diisi program pengetes LCD, yaitu program 

untuk  menampilkan  karakter  pada  layar  LCD.  Tentunya  program  yang 

digunakan sudah  teruji dengan baik, bila LCD dalam kondisi baik maka 

layar LCD akan menampilkan karakter yang sesuai dengan program. 

- Setelah  pengujian  setiap  modul  menunjukkan  hasil  yang  baik,  maka 

pengujian   dilanjutkan   dengan   menggabungkan   setiap   modul   tersebut 

sebagia  sebuah  sistem.   Pengujian  ini  dilakukan  dengan  memadukan 

perangkat keras dan perangkat lunak, dimana perangkat lunak yang sudah 

dimasukan  dalam  mikrokontroller  diujicobakan   terhadap  modul-modul 

yang   sudah   digabungkan   sebagai   suatu   sistem.   Jika   kinerja   sistem 

menunjukkan  hasil  yang sesuai  dengan perancangan maka  berarti 

pembuatan sistem sudah selesai, namun jika belum,  berarti harus dikaji 

ulang untuk menentukan letak kesalahan  yang dilanjutkan dengan 

memperbaiki kesalahan tersebut. 
 

 
 

- Pembahasan 

Sistem pengaman  yang  dibuat  merupakan  penyempurnaan  dari  sistem 

pengaman yang telah ada. Cara kerja yang dibuat pun merupakan kombinasi dan 

penyempurnaan  dari  sistem  yang  telah  ada  disertai  dengan  adanya  inovasi. 

Diharapkan dengan adanya sistem  pengaman yang Kami buat lebih membuat 

pemilik mobil merasa aman disaat menggunakan kendaraan pribadinya. Sistem 
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yang  umum  biasanya  pemilik  kendaraan  tidak  mengetahui  jika  kendaraan 

pribadinya sedang dicuri, maka sistem pengaman yang Kami buat Driver dapat 

mengetahui pada saat  pencuri beraksi yaitu melalui Hand Phone (HP). Cara 

kerja yang akan dijelaskan berikut ini merupakan cara kerja pada aplikasi yang 
sebenarnya dalam mobil (bukan prototipe). Berikut  adalah cara kerja sistem 

pengaman mobil tersebut. 

- Masukkan kunci kontak mobil dan gerakan satu kali, maka dilayar akan 

tampil menu utama dan menunggu pemasukan kartu, di LCD akan muncul 

Comand  “Masukan  ID  Card  Anda”.  Kunci  kontak  merupakan  tahap 

pengaman yang pertama, dan kebanyakan kendaraan menggunakan jenis ini. 

Akan tetapi kemungkinan untuk diakali lebih mudah,  karena bisa secara 

mekanik. Karena kemungkinan dicuri dan diakali oleh pencuri lebih besar, 

maka sistem pengaman yang Kami buat tidak hanya menggunakan kunci 

kontak saja. 

- Langkah  kedua  adalah  dengan  cara  memasukkan  kartu  yang  benar.  Ini 

merupakan  pengaman lapis kedua. Jikalau kartu yang dimasukkan benar, 

maka  Anda akan memasuki pengaman lapis ketiga yaitu password, secara 

otomatis di layer akan muncul  command “Masukkan Password Anda”. 

Akan tetapi jikalau kartu yang dimasukkan  salah, maka Anda mempunyai 

kesempatan untuk 3 kali memasukkan kartu, dengan asumsi jikalau terjadi 

kesalahan memasukkan kartu dari pemilik kendaraan. Jikalau setelah  tiga 

kali masih tetap salah, maka akan secara otomatis rangkaian terhubung ke 

alarm, HP, lampu dan Central Lock, maka secara serta merta pencuri akan 

diketahui. 

- Setelah   muncul   menu   untuk   memasukkan   password,   lalu   masukkan 

password. 

- Bila  password  yang  dimasukkan  tersebut  sesuai  dengan  password  yang 

telah dimasukkan pada mikrokontroller melalui program sebelumnya, maka 

batere   (accumulator)   akan  terhubung  dengan  sistem  kelistrikan  pada 

pengapian dan selanjutnya mobil siap untuk di-starter. 

- Apabila password yang dimasukkan salah, rangkaian akan terhubung ke 

sistem pengapian selama beberapa menit (dapat ditentukan) dengan tujuan 

untuk menjebak  pencuri (trapper sistem). Juga Program Mikrokontroller 

akan mengirim sinyal ke HP  pemilik kendaraan sehingga memungkinkan 

pemilik kendaraan akan mengetahui bahwa mobilnya sedang dicuri. Setelah 

selang beberapa menit yang telah ditentukan, maka  pintu  akan langsung 

terkunci, dan alarm akan berbunyi serta lampu akan menyala. 

- Untuk  mematikan  lampu  dan  alarm  (apabila  terjadi  kesalahan  dalam 

memasukkan  password)  dilakukan  dengan  pemutusan  hubungan  sistem 

kelistrikan dengan batere yang dilakukan oleh kunci kontak mobil. 

- Namun perlakuan di atas, tidak bisa membuka pintu yang terkunci, dan 

untuk  membuka  kunci tersebut dilakukan dengan memasukkan password 

yang betul kembali. 

- Bila mobil selesai digunakan maka dengan membuka kunci kontak, sistem 

pengaman mobil tersebut akan mati dan siap digunakan kembali bila kunci 

kontak dalam posisi ON atau digerakkan satu kali. 

Sistem  yang  dibuat  dalam  program  Kreatifitas  Mahasiswa  Penerapan 

Teknologi ini merupakan sebuah prototipe dari sistem pengaman mobil. Adapun 
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dalam pembuatan konstruksi prototype ini dibuat dengan konstruksi panjang x 

lebar  x  tinggi  =  235  mm  x  170  mm  x  170  mm.  Konstruksi  realnya  dalam 

kendaraan maka disamakan  dengan konstruksi tape recorder yang bisa dicabut 

ulang (recondition). Supaya dengan adanya sistem  ini, selain membuat keamanan 
bagi pengemudi juga lebih sederhana (simple) dalam segi konstruksi. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6 Konstruksi sebenarnya 

Dengan kontruksi yang sederhana, memungkinkan sistem pengaman yang 

dibuat dapat dengan mudah digunakan dan juga dimungkinkan dapat digunakan 

oleh seluruh jenis  kendaraan. Konstruksi seperti ini juga lebih memudahkan 

pengemudi  untuk  menggunakannya  sehingga  selain  simple  juga  dari  mudah 

untuk digunakan. 

Sistem  yang Kami buat kalau dilihat dari segi ekonomis, maka sangat 

ekonomis.  Jikalau  dibuat  massal  (lebih  dari  100  buah)  maka  harga  @  Rp. 

500.000,00 dan  kalau  hanya  satu  buah  maka  harga  @  ±  Rp.1000.000,00. 

Diharapkan selain sebagai solusi atas maraknya pencurian yang terjadi, dilihat 

dari daya beli masyarakat juga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 

pengguna kendaraan bermotor. 

Adapun rincian pembuatan sistem pengaman jika diproduksi secara masal 

adalah sebagai berikut : 
 

Jenis Bahan 
 

Jumlah 
Harga 

(Rupiah) 

Kabel data C35 
Transformator AC 

Elco 

Dioda 

Komponen Simulator 

Infra Red 

Photo Dioda 

ULN 2003 

R-1/4W 

AT89C58 

Socket 40F 

Kabel Pelangi 200 

Motor Stepler 

Trafo 1 A 

Kabel 4 c 

Header 2P 

Bc 559 

Led 3mm 

Relay 508p 

IN 4002 

Relay 1/4W 

Keypad 

2 buah 
1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

3 pasang 

3 buah 

1 buah 

8 buah 

2 buah 

4 buah 

1 meter 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

10 buah 

3 buah 

3 buah 

3 buah 

3 buah 

6 buah 

1 buah 

60.000 
15.000 

1000 

1000 

100.000 

25.000 

25.000 

5000 

5000 

20.000 

5000 

10000 

25000 

25.000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

5000 

1000 

10000 
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Led 16 x 2 
Kabel Serabut 
Relay 5 V 

IN 4148 

EP C35 

Single NH 16 x 10 

Flat Aluminium 

Mur dan baut 

LCD 

1 buah 
12 meter 
1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 m
2
 

50 pasang 

1 buah 

1000 
5000 
10000 

5000 

1000 

1000 

100.000 

10000 

25000 

Jumlah 500.000 

Apabila  dibandingkan   dengan   keamanan   yang   akan   didapatkan   oleh 
pengemudi, maka harga di atas sangat ekonomis dan bisa dicapai oleh berbagai 

kalangan pengguna kendaraan bermotor. 

 
KESIMPULAN 

Pengujian yang telah Kami lakukan, didasarkan pada spesifikasi sistem  dan 

pengujian   pada   kendaraan   sebenarnya,   telah   membuktikan   bahwa   sistem 

pengaman  yang  Kami  buat  bekerja  sesuai  fungsinya  masing-masing.  Tujuan 

utama dari pembuatan  prototype sistem pengaman kendaraan dengan 

menggunakan   ID Card dan sistem  TBC  (Trapper  and Breach-block 

Combination)  berbasis   Mikrokontroller   AT89C52   yaitu   untuk   memperoleh 

implementasi sistem pengaman berbasis  Microkontroller. Adapun kelebihannya 

antara lain: 

a.  Penggunaan teknologi Microkontroller pada sistem yang dibuat dapat 

menyederhanakan penggunaan perangkat keras sehingga biaya pembuatan 

lebih murah. 

b.  Keuntungan lain dari penggunaan teknologi microkontroller yaitu semakin 

mempermudah   dalam  pengukuran  dan  penentuan  kesalahan  sehingga 

komponen yang rusak pun semakin mudah terdeteksi. 

c.  Komponen-komponen yang digunakan merupakan komponen yang umum 

dan mudah diperoleh di pasaran. 

d.  Penambahan  password  pada  sistem ini  tidak  mengakibatkan  perlunya 

tambahan  hardware,  dan  untuk  kepentingan  tersebut  cukup  dilakukan 
dengan penambahan list program. 

e.  Keuntungan sistem  ini adalah pemilik kendaraan akan mengetahui bahwa 

mobil   miliknya   sedang   ada   yang   mencuri,   sehingga   kemungkinan 

tertangkapnya pencuri dan terselamatkannya kendaraan pribadi akan lebih 

besar. 

f.   Keuntungan lainnya adalah pemilik kendaraan dapat mengubah password, 

sehingga kerahasiaan dapat terjaga. 
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