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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ban merupakan kompenen yang sangat vital bagi sebuah kendaraan, dimana dari 

bagian ini merupakan salah satu faktor utama yang sering menyebabkan kecelakaan di 

jalan. Keberadaan ban terkadang sering luput dari perhatian pemiliknya ketika akan 

berkendara. Banyak orang yang merasa malas untuk memeriksa tekanan ban secara intensif 

sebelum berkendara, padahal hal tersebut harus dilakukan apalagi ketika orang tersebut 

akan melakukan perjalanan jauh dengan kendaraannya. Repotnya memeriksa ban ketika 

akan melakukan perjalanan dengan menggunakan alat ukur tekanan ban secara manual 

merupakan sumber kemalasan pengendara dalam melakukan pengukuran tekanan ban. 

Pemberian tekanan udara yang tidak benar dapat menyebabkan cepatnya kerusakan dan 

keausan pada ban kendaraan, sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan. 

Survey yang dilakukan Rubber Manufacturers Association (2006)
[1]

 di seluruh 

Negara, menemukan bahwa: 

a. Hanya 19% dari para pengemudi yang memeriksa kondisi tekanan ban mobil 

mereka. 

b. Tiap bulan, tiga dari empat pengendara mobil mencuci kendaraan mereka, 

sementara hanya satu dari lima pengendara yang memeriksa tekanan ban mobil 

mereka. 

Menurut Indotpms tekanan ban yang tidak standar dapat mempengaruhi usia pakai 

ban. Jika tekanan ban 20 persen dibawah standar maka usia pakai ban dapat berkurang 30 

persen, tetapi jika 30 persen dibawah standar maka usia pakai ban dapat berkurang 45 

persen, dan jika 20 persen diatas standar maka usia pakai ban dapat berkurang 10 persen 

[2].  

Tabel 1.1. Hubungan Antara Tekanan Ban Dengan Usia Pakai Ban [2]. 
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Suatu ban dirancang agar dapat menampung udara, sebagai bagian dari 

strukturnya. Ban yang dirancang diharapkan dapat menahan tekanan udara yang berada 

didalam ban tersebut, sehingga ban tersebut mempunyai tekanan yang sudah ditetapkan 

oleh pengendara sebagai tekanan yang pas pada bannya. Akan tetapi  penggunaan ban 

pasti akan mengurangi tekanan angin yang berada pada ban tersebut. Sehingga 

pengendara membutuhkan alat ukur tekanan ban manual untuk mengecek berapa tekanan 

angin yang hilang akibat penggunaan ban tersebut [3]. 

 

Gambar 1.1. Pengukuran Tekanan Ban Secara Manual [4]. 

 

Gambar 1.1 menunjukkan pengukuran tekanan ban yang dilakukan 

menggunakan alat ukur tekanan ban secara manual. Karena pemakaian ban setiap 

hari, akan mengurangi tekanan udara yang berada didalam ban, maka akan sangat  

merepotkan jika pengendara harus memeriksa tekanan bannya setiap hari. 

Dengan melihat beberapa masalah yang ada, maka pada skripsi ini dirancang dan 

direalisasikan suatu  sistem untuk mempermudah pengendara memonitoring kondisi ban 

yang mereka gunakan tanpa harus mengukur ban setiap hari. Semua data mengenai 

tekanan udara ban dapat dimonitoring dengan mudah dari dalam kendaraan dan ketika 

kendaraan sedang berjalan, sistem tersebut dapat memantau kondisi tekanan udara ban 

secara real time. Sistem ini dilengkapi dengan LCD sebagai display tekanan udara pada 

ban, keypad sebagai pengganti batas ideal tekanan udara pada ban, sedangkan buzzer dan 

LED sebagai penanda jika tekanan udara pada ban di atas dan di bawah batas ideal. 

Dengan sistem ini diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, menghemat 

bahan bakar dan memperpanjang usia pakai ban. 
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1.2. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Elektronika 

dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 06/I.3/FTEK/I/2013 pada 

tanggal 28 Januari 2013, spesifikasi skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan Modul RF Transmitter dan Modul RF Receiver sebagai pengirim 

data dan penerima data secara nirkabel dengan frekuensi ISM 433 MHz. 

2. Bisa mendeteksi kebocoran pada ban. 

3. Catu daya modul sensor menggunakan baterai Jenis Lithium Coin 3 Volt dan 

modul penerima menggunakan catu daya aki 12 Volt pada sepeda motor. 

4. Ketahanan catu daya sampai 9 jam saat kondisi aktif. 

5. Menggunakan keypad sebagai pengganti batas ideal pada modul penerima. 

6. Memiliki alarm (buzzer) dan indikator LED untuk menandakan jika tekanan 

udara dibawah batas ideal atau diatas batas ideal. 

7. Menggunakan LCD sebagai display untuk mengetahui tekanan udara pada ban. 

8. Modul sensor mempunyai dimensi sekitar diameter 1 cm, tinggi 6 cm, dan berat 

20 gram, sedangkan modul penerima panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. 

 

1.3. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. BAB I 

merupakan bab pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan 

tujuan permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi alat yang akan 

direalisasikan dalam skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Kemudian pembahasan 

mengenai gambaran sistem, cara kerja sistem, dan komponen pembentuk sistem 

disampaikan pada BAB II konsep dasar sistem monitoring tekanan ban. Pada BAB III akan 

disampaikan mengenai perancangan sistem, baik perancangan sistem perangkat keras 

maupun perangkat lunak. Selanjutnya pada BAB IV akan disampaikan tentang pengujian 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah dirancang dan direalisasikan. Serta 

pada BAB V akan dijabarkan beberapa kesimpulan dari hasil yang telah dicapai dan saran-

saran pengembangan yang dapat digunakan untuk keperluan lebih lanjut. 


