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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya jumlah manusia di dunia, khususnya di 

Indonesia, kebutuhan kendaraan dan transportasi juga semakin meningkat, 

terutama kendaraan pribadi. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kota-kota 

besar di Indonesia yang mengalami permasalahan kemacetan di jalan. Banyak 

cara dan usaha dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemacetan di jalan, 

tetapi usaha tersebut seakan sia-sia. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan 

bertambah tiap tahun. 

Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi berdampak langsung dengan 

kebutuhan lahan parkir yang semakin meningkat. Oleh karena itulah lahan parkir 

semakin marak pada kota-kota besar di Indonesia. Tidak sedikit juga lahan-lahan 

parkir tidak resmi tersebar di pinggiran jalan dan sering menyebabkan kemacetan. 

Hal ini merupakan dampak lain akibat parkir resmi yang ada telah penuh dan 

harga jasa parkir yang cukup mahal sedangkan parkir tidak resmi memiliki harga 

lebih murah. 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan dampak perkembangan 

teknologi, daerah yang dahulu berupa lahan kosong sekarang sudah banyak 

dibangun gedung-gedung dan perumahan. Hal ini menyebabkan jalan-jalan di 

lingkungan masyarakat semakin menyempit dan juga banyak orang yang memiliki 

kendaraan pribadi lebih dari satu, sehingga banyak mobil parkir di jalan yang 

menyebabkan jalan bertambah sempit dan mengganggu pengguna jalan lain. 
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Penelitian ini cocok digunakan untuk daerah perkotaan padat penduduk 

yang memiliki harga tanah mahal, memiliki dua mobil dan daerah tidak rawan 

banjir, karena dengan adanya penelitian ini bisa menjadi solusi untuk menghemat 

lahan yang terbatas dan biaya pembelian tanah yang mahal. 

Pada Tugas Akhir ini, penulis merancang dan membuat simulasi sistem 

parkir dua lantai dengan pengendali Android yang digunakan untuk mobil, dengan 

sistem kerja seperti lift. Pembuatan alat ini sebagai bahan pembelajaran yang 

dapat dikembangkan di kemudian hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana memanfaatkan Android untuk sistem parkir mobil dua lantai. 

2. Bagaimana mendesain mekanis simulasi sistem parkir mobil. 

3. Bagaimana agar lift bisa bekerja dengan baik. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, 

maka diberikan batasan sebagai berikut.  

1. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino. 

2. Pengendali menggunakan Android. 

3. Penggunaan pneumatik untuk menggerakkan lift. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 

1. Merancang dan membuat simulasi parkir mobil dua lantai dengan 

menggunakan pengendali smartphone Android. 

2. Memberikan salah satu solusi terhadap permasalahan parkir dan 

kemacetan di lingkungan masyarakat. 

3. Menghemat lahan parkir yang saat ini semakin sedikit. 

4. Memberikan solusi bagi yang memiliki dua mobil pribadi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Dihasilkan sebuah simulasi sistem parkir mobil dua lantai dengan 

menggunakan pengendali smartphone Android. 

2. Sebagai bahan pembelajaran, khususnya mahasiswa jurusan Teknik 

Elektro UMS mengenai penerapan teknologi pneumatik dan 

mikrokontroler. 

3. Menjadi telaah penelitian selanjutnya jika ingin mengembangkan alat yang 

terkait. 


