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RANCANGAN SISTEM START ENGINE DAN ALARM PADA SEPEDA 

MOTOR MENGGUNAKAN ARDUINO UNO BERBASIS ANDROID 

 
 

Abstrak 

Sepeda motor menggunakan kunci konvensional untuk keamanan dan 

menyalakan mesin. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi 

kendali sepeda motor berbasis bluetooth menggunakan android. Sistem 

ini dapat membantu user untuk menyalakan mesin dan alarm sepeda 

motor dari jarak tertentu. Arduino Uno merupakan pengendali utama 

pada sepeda motor. Penelitian ini menggunakan android sebagai remote. 

HC-05 Bluetooth shield menerima perintah yang dikirimkan dari 

perangkat android dan dilanjutka ke arduino. Aplikasi ini membantu 

untuk menemukan keberadaan sepeda motor dengan cara menyalakan 

alarm. 

Kata Kunci : Android, Arduino Uno, engine, Alarm. 

 

 

Abstract 

Common motorcycles use the conventional keys to secure and start the 

engine. This study aims to create a Bluetooth remote android application 

to control a motorcycle bluetooth using android. This system can help 

the user to start the engine and turn on the alarm motorcycle from a 

certain distance. Arduino Uno is a main control on motorcycle. This 

study uses Android mobile as a remote. HC-05 Bluetooth shield receives 

commands sent from Android devices and forwarded to arduino. This 

application also helps to determine the location of a motorcycle by 

turning on the alarm. 

Keywords: Android, Arduino Uno, engine, Alarm. 

1. PENDAHULUAN  

Zaman yang semakin maju melahirkan berbagai solusi untuk memecahkan 

permasalahan manusia. Permasalahan yang timbul akibat keterbatasan manusia 

ataupun dari faktor lain, kini sedikit demi sedikit sudah dapat diatasi. Salah satu 

solusi yang dapat membantu permasalahan manusia yaitu dengan menggunakan 

sistem kendali berbasis komputer. Sistem kendali menggunakan komputer 
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diharapkan dapat meringankan dan menyelesaikan pekerjaan manusia serta 

menjadi solusi untuk membantu permasalahan manusia. 

Keadaan ini semakin mendorong manusia untuk terus melakukan berbagai 

macam percobaan dan belajar sehingga dapat memberikan keuntungan lebih untuk 

membantu manusia dalam menjalakan aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya 

adalah smartphone, tidak barang mewah lagi bagi mahasiswa bahkan masyarakat 

yang menggunakan smartphone. Selain itu, sensor dan komponen elektronik yang 

berkembang pesat saat ini adalah pengendali mikro single-board, sehingga dalam 

dunia pembelajaran selalu terkait dengan perkembangan dan pemanfaatan 

teknologi yang canggih. 

Maraknya teknologi smartphone android saat ini, banyak anak muda yang 

memakainya  Android menggunakan sistem operasi yang dikembangkan oleh 

Google. Android merupakan salah satu keluarga Linux sehingga memungkinkan 

setiap orang dapat mengembangkan sistem Android itu sendiri. Saat ini, dari 

Google telah meluncurkan software khusus yang dapat melakukan perkembangan 

terhadap sistem operasi android.  

Tharishny, dkk (2016) Massachusetts Institut Teknologi App Inventor 

mengembangkan alat pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat desain 

aplikasi dan program pada aplikasi untuk perangkat Android dengan drag and drop 

perintah yang sudah disediakan. 

Tool tersebut dapat digunakan dalam merancang mikrokontroler. 

Mikrokontroler merupakan suatu alat pengendali yang memiliki ukuran kecil, yang 

dapat dioperasikan bersamaan dengan alat elektronik lainnya. Keunggulan yang 

dimiliki mikrokontroler yaitu dapat digunakan sebagai suatu sistem kendali, selain 

itu terdapat banyak pengendali mikro single board yang tidak berbasis open-source 

sehingga sulit untuk membuat sistem pengendali. Oleh karena itu, dalam penelitian 

pembuatan alat ini penulis menggunakan Arduino dan smartphone Android sebagai 

control pada sepeda motor.  
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Doni dan Widianto, (2015) Pengaman sepeda motor tambahan banyak 

diciptakan dengan berbagai jenis, seperti menggunakan sensor getar, alarm 

pencuri, pemutusan aliran listrik menggunakan saklar manual, membuat tombol 

tambahan sebagai pembuka saklar dengan password. Alat tersebut disembunyikan 

oleh pemilik secara rahasia pada sepeda motor. 

Pratama (2016) Arduino merupakan  papan rangkaian elektronik open 

source. Arduino memiliki berupa chip mikrokontroler dari perusahaan Atmel yaitu 

jenis AVR (Automatic Voltage Regulator). Arduino dapat digunakan sebagai 

sistem keamanan tambahan  dan android  dapat dimanfaatkan untuk menerima 

pesan ketika keamanan tersebut terjadi sesuatu. (Mas, 2015) Kata “sketch” 

merupakan kode program yang dipakai dalam arduino, kedua istilah tersebut 

memiliki arti yang hampir sama. 

Mon (2015) Bluetooth merupakan alat yang banyak digunakan untuk 

perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Bluetooth 

memiliki dua perangkat yaitu pengirim data (master) dan penerima (slave). 

Bluetooth HC-05 merupakan serial port protocol digunakan sebagai alat 

komunikasi tanpa menggunakan kabel (wireless). HC-05 menggunakan input 

besaran antara 4,6-6,0V dan TX RX digunakan untuk komunikasi dengan 

Bluetooth yang lain 

Ide penulisan tugas akhir ini adalah untuk menyalakan sepeda motor dapat 

dilakukan menggunakan android tanpa menggunakan kunci, sistem ini memiliki 

prinsip kerja yang sama dengan kunci konvensional sepeda motor pada umumnya. 

Sistem ini menggunakan remote  berupa smartphone dengan sistem operasi 

android melalui jaringan bluetooth. Ketika sepeda motor parkir ditempat yang 

ramai dapat dicari dengan menyalakan alarm, sehingga pengguna sepeda motor 

dapat menemukan keberadaan secara mudah.  

Aplikasi yang digunakan berbasis android yang dibuat melalui App 

Inventor, Bluetooth digunakan sebagai media transmisi dan terima data secara 

wireless antara aplikasi remote dengan perangkat kontrol. (Taufiq, 2016) dalam 

penelitian yang berjudul Android Pengontrol Mini Sauna untuh hewan 
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Menggunakan Arduino Uno mengatakan bahwa jarak maksimal  bluetooth hc-05 

adalah sejauh 15 meter. Sehingga mempunyai batasan jarak antara perangkat 

android dengan sepeda motor. 

2.  METODE  

Penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari 

buku-buku, artikel, jurnal, situs internet dan open source yang terkait dengan topik. 

Peralatan utama dibagi menjadi dua jenis perangkat keras dan perangkat lunak 

yang digunakan dalam penelitian ini, software yang digunakan adalah app 

inventor, arduino dan hardware yang digunakan adalah arduino uno, laptop, 

bluetooth hc-05, baterai, kabel dan relay. Dalam sistem desain, penulis membuat 

diagram yang diperlukan untuk blok sistem yang diusulkan, flowchart dan sirkuit 

elektronik untuk sistem. 

Peralatan dan Perlengkapan 

 

Alat utama dibagi menjadi 2 kategori yaitu hardware dan software. Hardware yang 

akan digunakan adalah Acer Aspire E1-471 notebook (Intel® Core ™ i3-2348M, 

2.30GHz, 500 GB HDD, 2GB RAM) dan  Android mobile. Software yang akan 

digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut, Windows 8.1 

sebagai Sistem Operasi komputer. Arduino IDE digunakan untuk menulis kode 

perintah yang diupload pada arduino yang dibuat  untuk membuat, mengkompilasi, 

dan debug aplikasi Android. Peralatan yang digunakan adalah smartphone android, 

Arduino Uno, Kabel Jumper, Bluetooth Module HC-05, dan Power supply. 

Desain Sistem 

a. Desain Hardware 

Pembuatan sistem dalam penelitian menggunakan sepeda motor. Sedangkan alat 

yang digunakan adalah Arduino Uno yang berfungsi untuk mengontrol sepeda 

motor melalui android. 

b. Desain Software 

Perancangan software memiliki dua tahap, yaitu arduino progam untuk mengontrol 

hardware dengan menggunakan bahasa pemograman C dan mit app inventor 
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digunakan sebagai pembuatan aplikasi pada perangkat android tanpa coding yaitu 

dengan cara menggunakan block code. 

 

Desain perangkat keras yang digunakan adalah seperti gambar berikut : 

 

  

Data transmisi 

Lewat bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram desain perangkat keras 

 

Desain perangkat ini menggunakan android sebagai kendali sepeda motor 

dengan menggunakan bluetooth sebagai jalur akses. Apabila status engine on 

maka tombol start engine dan alarm dapat berfungsi.  

  

Bluetooth 

HC-O5 

Arduino Uno 

Tombol  

Alarm 

Relay 
Status 

Engine 

Tombol  

Start 
Baterai 
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Flowchart 

 

  

 

Gambar 2. Flowchart Sistem Pada Sepeda Motor 

Flowchart pemrograman arduino secara kontruksinya mempermudah 

pemilihan pola. Yang dilakukan Awal mula memulai adalah menyiapkan koneksi. 

Perangkat android yang dibutuhkan. apabila sudah terkoneksi maka secara 

Mulai 

Aktivasi 

Bluetooth 

(Android) 

Terhubung 

Bluetooth 

 

Status Engine 

Tombol Alarm on 

Tidak 

Status Engine Off 

Tombol Start on 

Selesai 

Ya 



7 

 

otomatis akan memberikan pesan terkoneksi. Apabila tidak terkoneksi maka akan 

kembali dalam proses persiapan koneksi. Apabila sudah terkoneksi ke perangkat 

dan diselaraskan maka smartphone dapat digunakan untuk menyalakan mesih 

sepeda motor dan alarm. 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Software yang digunakan untuk mempuat aplikasi pada android adalah App 

Inventor dan IDE (Integrated Development Environtment). App Inventor 

digunakan untuk membuat aplikasi sesuai dengan perintah pada arduino. Aplikasi 

yang telah dibuat dengan App Inventor dapat dilihat pada gambar 3. Tampilan 

awal dengan memasukkan username dan password, sehingga menambah system 

keamanan pada penggunaan aplikasi. IDE Arduino digunakan untuk membuat 

program yang diupload pada arduino. 

 

Gambar 3. Tampilan aplikasi kendali sepeda motor pada perangkat android 
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Hardware yang digunakan dalam penelitian untuk mengontrol kebutuhan seperti 

menyalakan sistem kelistrikan, alarm dan star engine. Perangkat kontrol ini terdiri 

dari: 

1. Bluetooth module 

Berfungsi untuk media transmisi dan menerima data yang dikirim dari 

Bluetooth pada android sebagai remote  kontrol. 

2. Arduino Mikrokontroler 

Berfungsi untuk membaca data yang dikirim dari aplikasi android melalui 

Bluetooth dan Arduino melaksanakan perintah sesuai pin yang dituju 

3. Relay 

Merupakan saklar elektrolis yang dapat dikendalikan oleh perangkat elektronik 

lainya. Sehinga  dapat digunakan untuk mengontrol sistem kelistrikan. Relay 1 

berfungsi untuk Status Engine. Relay 2 berfungsi untuk turn engine, Relay 3 

berfungsi untuk turn Alarm. 

4. Batrai 9 Volt 

Digunakan sebagai sumber catu daya untuk menyalakan Arduino 

 

 

Gambar 4. Hardware kendali sepeda motor pada Arduino 
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Android menyambungkan dengan Bluetooth Module HC-05 pada Arduino, 

Bluetooth module akan menerima autentikasi dari android. Dengan ini Android 

dapat melakukan perintah Turn Status Engine, Turn Alarm, Turn Engine. 

 

 Sistem diimplementasikan pada sepeda motor Yamaha Vixion 2009 dan ponsel 

android yang digunakan adalah Sony Xperia Z1 (C6903). Aplikasi ini dapat 

bekerja di android versi Jelly Bean, Lollipop, Marshmallow dengan aplikasi 

Bluetooth. Penggunaan sistem ini dapat membantu user dalam menyalakan mesin 

sepeda motor dari jarak tertentu. Sistem diuji untuk mengetahui kinerja dari 

jangkauan sistem bluetooth secara maksimal. Tabel 1 menunjukan hasil uji sistem 

untuk mengetahui jarak maksimal yang dapat dijangkau. 

  

Tabel 1. Pengujian perangkat Bluetooth pada android 

No Jarak Hasil 

1 0 meter Ok 

2 2  meter Ok 

3 4 meter Ok 

4 6 Meter Ok 

5 8 meter Ok 

6 10 meter Ok 

7 12 meter No 

8 14 meter No 

9 16 meter No 

 

Berdasarkan tabel 1, jarak efektif yang dapat dijangkau bluetooth untuk terkoneksi 

dengan smartphone adalah sekitar 10 meter. Bluetooth dapat terhubung secara 

horizontal maupun vertical. 
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Estimasi biaya yang dikeluarkan dalam perancangan hardware control sepeda 

motor dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Estimasi Biaya hardware control sepeda motor 

No Nama Alat Harga Satuan Jumlah Total 

1 Arduino Uno R3 80.000 1 80.000 

2 USB Serial Arduino to PC 15.000 1 15.000 

3 Bluetooth Modul HC-05 70.000 1 70.000 

4 Relay Modul 4 Chanel 40.000 1 40.000 

5 Baterai 9 Volt 9.000 1 9.000 

6 Kabel Jumper  900 10 9.000 

Total 223.000 

Estimasi biaya pada table 3 merupakan biaya yang digunakan untuk membeli 

hardware, tidak termasuk hardware yang sudah tersedia seperti sepeda motor, 

smartphone android dan laptop 

Kode Program 

Berikut adalah kode program pada IDE Arduino yang digunakan dalam penelitian :  
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4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian Tugas Akhir penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mit App Inventor dapat membuat aplikasi Android untuk Start Engine Dan 

Alarm Pada Sepeda Motor Menggunakan Arduino Uno 

2. Aplikasi disertakan Bluetooth HC-05 dapat menyalakan sepeda motor dari 

jarak kurang dari 10 meter. 

Berikut saran untuk pengembang atau peneliti untuk membuat android sebagai 

remote sepeda motor dengan arduino : 

1. Penelitian berikutnya untuk catu daya dapat menggunakan accu sepeda 

motor. 

2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan interface yang lebih lengkap 

disertai logika penggunaan. 

3. Menambahkan system security yang lebih aman, seperti password, 

barcode QR code. 

4. Aplikasi dapat digunakan untuk lebih dari satu sepeda motor. 
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