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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Alat transportasi atau kendaraan sudah menjadi kebutuhan manusia era 

sekarang. Dilansir dari situs Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di 

Indonesia per 2017 sebanyak 138.556.669. Dari 138.556.669 kendaraan yang ada 

tercatat 98.419 kali kecelakaan sesuai data yang diambil dari Kepolisian Republik 

Indonesia tahun 2018. Adapun penyebab utama yang menjadi penyebab kecelakaan 

kendaraan bermotor adalah faktor manusia seperti mengantuk saat berkendara atau 

ketidakcakapan pengendara sebesar 35%. Sementara dari faktor kualitas kendaraan 

seperti rem blong mencapai 31%.  

 Untuk mengetahui kualitas kendaraan seperti pengujian fungsi rem, fungsi 

speedometer, dan fungsi lampu kendaraan dilakukan dengan uji kir. Seperti yang 

dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU LLAJ “Kendaraan bermotor berupa mobil 

penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 

dioperasikan di jalan wajib melakukan uji kir”. Uji kir tersebut dilakukan 

pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, sesuai dengan aturan yang 

didapat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (PP LLAJ). Yang diperdalam pembahasannya pada Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).
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 Terdapat beberapa kecelakaan yang disebabkan karena kendaraan tidak 

dilakukan uji kir. Diantaranya yaitu kecelakaan bus yang terjadi di Sukabumi pada 

Sabtu, 8 September 2018 yang membawa rombongan karyawan CPG. 

Ketidaklayakan kendaraan menjadi salah satu penyebab kecelakaan tersebut. Bus 

telah lama tidak mengikuti pengujian kendaraan bermotor alias uji kir. Menurut 

Direktur Pembinaan Keselamatan, Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal 

Wasal berkata bahwa dari data yang kami terima, bus itu sudah lama tidak diuji. 

Pada tahun 2013 berdasarkan tribunnews.com memberitakan bahwa angka 

kecelakaan tinggi, uji kir diperketat. Oleh karena itu uji kir menjadi penting karena 

merupakan syarat kelayakan kendaraan. 

 Uji kir adalah serangkaian kegiatan untuk menguji serta memeriksa bagian 

kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan, dan kendaraan khusus 

lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian ini 

dilakukan dan diawasi oleh otoritas Dinas Perhubungan. Berdasarkan UU RI 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 49 ayat (1) 

menerangkan bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, 

kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat 

dan/atau dirakit di dalam negri dan kereta umum yang akan diopersikan di jalan 

wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) 

bulan. 

 Berdasarkan hasil dari kunjungan yang telah dilakukan di Lorong Pengujian 

Dinas Perhubungan Kabupaten Dumai, Riau pada tanggal 13-14 Maret 2019 

diperoleh informasi bahwa pelaksanaan uji kir meliputi, pertama pemeriksaan fisik 
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kendaraan yang mencakup pemeriksaan body, interior kendaraan, dan wiper. 

Kedua, pemeriksaan uji emisi atau gas buang. Ketiga, pengujian load test untuk 

mengukur beban kendaraan. Keempat pemeriksaan rem kendaraan untuk  

mengukur fungsi pengereman. Kelima tes kecepatan untuk melihat fungsi 

speedometer. Keenam uji fungsi lampu kendaraan untuk memeriksa intensitas 

pencahayaan dan terakhir pengujian pemeriksaan fisik bagian bawah kendaraan, 

yaitu gardan, propeller shaft, kaki-kaki, dan bagian lainnya. 

 Dari beberapa pengujian kelayakan kendaraan tersebut penulis memfokuskan 

pada tes kecepatan menggunakan alat uji speedometer dengan pertimbangan bahwa 

alat uji speedometer di lorong pengujian Dishub Dumai Riau rusak dan sudah tidak 

mendapatkan dukungan support dari produsennya lagi sehingga membutuhkan 

pembaharuan agar dapat difungsikan kembali. Sejauh ini alat uji speedometer di 

Dishub Dumai menggunakan komputer teknologi lama yang lambat, sulit 

diperbaiki, tampilan kurang menarik, boros listrik dan membutuhkan banyak ruang. 

Selain itu, hasil dari pengujian kelayakan speedometer masih dicetak dengan kertas 

sehingga kurang efisien apabila diintegrasikan dengan Sistem Informasi 

Manajemen Dinas Perhubungan yang telah di rilis.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan suatu teknologi 

pengujian speedometer yang efisien dan mudah digunakan. Disini penulis tertarik 

untuk membuat alat baru dengan fungsi yang sama dan pembaharuan yang lebih 

baik. Inovasi yang diberikan berupa alat yang mudah diperbaiki karena 

menggunakan komponen yang sederhana, tampilan dan input data menggunakan 

Android sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas (paperless). Alat 
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tersebut menggunakan sensor optocoupler dan arduino mega sebagai pengendali. 

Inovasi yang ditawarkan oleh penulis untuk menjadi solusi atas permasalahan 

tersebut berjudul “Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino Mega dengan 

User Interface Smartphone Android”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Kendaraan yang tidak uji kir berpotensi mengalami kecelakaan. 

2. Alat uji speedometer di ruang pengujian kendaraan Dumai rusak dan sudah 

tidak mendapatkan dukungan support dari produsennya lagi sehingga 

membutuhkan pembaharuan agar dapat difungsikan kembali.. 

3. Alat uji speedometer di ruang pengujian kendaraan Dumai masih menggunakan 

teknologi komputer lama yang lambat, sulit diperbaiki, tampilan kurang 

menarik, boros listrik, membutuhkan space banyak. dan  

4. Pencetakan hasil pengujian speedometer masih menggunakan kertas sehingga 

kurang efisien apabila diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen 

Dinas Perhubungan yang telah di rilis. 

 

C. BATASAN MASALAH 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas perlu ditetapkan batasan masalah 

untuk membatasi ruang lingkup pembahasan proyek akhir. Adapun batasan 

masalah dalam kegiatan ini adalah :  
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1. Rancang bangun uji kir khusus pada pengujian spedoometer. 

2. Pengujian alat menggunakan sepeda motor. 

3. Sesuai PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 

kecepatan yang digunakan dalam pengujian speedometer adalah 40 km/jam. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

 Dari identifikasi masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Seperti apakah rancangan Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino 

Mega dengan User Interface Smartphone Android?  

2. Bagaimanakah implementasi Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis 

Arduino Mega dengan User Interface Smartphone Android? 

3. Bagaimanakah unjuk kerja Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino 

Mega dengan User Interface Smartphone Android? 

 

E. TUJUAN 

 Pembuatan proyek akhir Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino 

Mega dengan User Interface Smartphone Android mempunyai tujuan sebagai 

berikut : 

1. Merancang Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino Mega dengan 

User Interface Smartphone Android. 

2. Mengimplementasi Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino Mega 

dengan User Interface Smartphone Android. 
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3. Mengetahui unjuk kerja Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis Arduino 

Mega dengan User Interface Smartphone Android. 

 

F. MANFAAT PENULISAN 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 

didapat selama di bangku kuliah ke dalam suatu karya nyata. 

b. Sebagai bentuk kontribusi terhadap universitas baik dalam cita maupun 

daya tawar terhadap masyarakat luas. 

2. Bagi jurusan P.T. Elektronika dan Informatika 

a. Sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa yang bersangkutan selama 

menempuh pendidikan dan kemampuan ilmunya secara praktis. 

b. Sebagai bahan referensi atau kajian untuk pengembangan selanjutnya. 

c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang elektronika dengan 

menggunakan teknologi chip programmable. 

3. Bagi Petugas dan Pihak Pengujian Kendaraan 

a. Mempermudah petugas dalam pengecekan dan pengisian form uji 

speedometer. 

b. Meningkatkan kredibilitas kinerja petugas pengujian kendaraan dalam 

melakukan pengecekan kendaraan. 

c. Sebagai sarana rujukan pengembangan alat uji speedometer. 
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G. KEASLIAN GAGASAN 

 Proyek akhir dengan judul “Alat Uji Kelayakan Speedometer Berbasis 

Arduino Mega dengan User Interface Smartphone Android” mempunyai maksud 

dan tujuan sebagai inovasi dibidang pengujian kendaraan khususnya pada uji kir 

pengujian speedometer. Adapun karya yang sejenis yang berkaitan dengan proyek 

akhir ini adalah : 

1. Tugas akhir Alat Ukur Kecepatan Putaran Roda (Rpm) dengan menggunakan 

Sensor TCRT 5000 Berbasis Arduino Nano oleh Maria Meriana Simanjuntak 

dari Universitas Sumatera Utara Tahun 2016. Perbedaan dengan karya yang 

penulis buat dengan karya Maria Meriana Simanjuntak sebagai berikut : 

a. Karya Maria Meriana Simanjuntak menggunakan sensor TCRT5000 

sedangkan penulis menggunakan sensor optocoupler. 

b. Karya Maria Meriana Simanjuntak menggunakan mikrokontroler arduino 

nano sedangkan penulis menggunakan Arduino Mega 2560 yang memiliki 

respon lebih cepat dan kapasitas memori yang lebih besar. 

c. Karya Maria Meriana Simanjuntak menggunakan tampilan LCD display 

sedangkan penulis menggunakan display seven segment dan aplikasi 

Android. 

2. Jurnal Energi dan Kelistrikan Rancang Bangun Alat Ukur Kecepatan Putaran 

Motor dan Pendeteksi Kestabilan Putaran Pada Porosnya oleh Tasdik Darmana 

dan Wisnu Sya’ban dari STT PLN Jakarta. Perbedaan dengan karya yang 

penulis buat dengan karya Tasdik Darmana dan Wisnu Sya’ban sebagai berikut: 



8 
 

 
 

a. Karya Tasdik Darmana dan Wisnu Sya’ban menggunakan mikrokontroler 

ATmega 8535 sedangkan penulis menggunakan Arduino Mega 2560. 

b. Karya Tasdik Darmana dan Wisnu Sya’ban menggunakan display LCD 

sedangkan penulis menggunakan display seven segment dan aplikasi 

Android. 

 


