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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem pendataan dijital dan teknologi penyimpanan data semakin hari 

semakin berkembang. Sistem pendataan yang mulai berkembang di negara-negara 

maju misalnya seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik, uang dijital, 

sistem transportasi, bahkan teknologi rekaman data medis dijital yang ditanamkan 

dalam tubuh. Berbagai media penyimpanan data pun kini bisa ditemukan dengan 

mudah di pasaran dengan harga yang sudah relatif lebih murah. 

Dalam bidang transportasi, sarana transportasi eksklusif seperti taksi tentu 

cukup berbeda dengan sarana transportasi umum darat lainnya. Bagi perusahaan 

armada taksi, sistem pendataan terhadap armada taksi di pangkalannya menjadi 

salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan, karena dengan 

melakukan pendataan tersebut, pemilik perusahaan armada taksi terkait dapat 

lebih mengerti kondisi armadanya setiap harinya. Dengan demikian pemilik 

perusahaan ataupun orang yang bertugas di bidang pendataan armada tersebut 

dapat lebih mudah dalam mengawasi dan mengontrol perkembangan armadanya.  

Setelah dilakukan penelusuran terhadap beberapa armada taksi, data-data 

yang penting untuk didata setiap harinya adalah data seperti kode taksi, NIP, nama 

pengendara, nomor polisi, jam keluar dan masuk taksi pada pangkalan, argo, dan 

kilometernya. Namun, hingga tulisan ini dibuat, beberapa grup taksi masih 
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melakukan pendataan tersebut secara manual (observasi dilakukan terhadap pool 

grup Taxiku Simpangan Depok, pool grup Bluebird cabang Cimanggis Depok, 

pool grup Indah Family cabang Mekarsari Depok, dan pool grup Express cabang 

BSD Serpong). 

Pada pintu keluar pangkalan terdapat loket khusus yang bertugas mendata 

setiap taksi yang akan keluar dan masuk pangkalan. Pengendara dari taksi tersebut 

akan diberikan selembar kertas yang berisikan kolom kode taksi, nama, NIP 

pengendara, nomor polisi, dan jam keluar, argo, serta kilometer taksi ketika akan 

meninggalkan pangkalan dan ketika kembali ke pangkalan. Kolom tersebut akan 

diisikan data terlebih dahulu oleh pengendara ketika taksi akan meninggalkan 

pangkalan. Lembaran tersebut akan dipegang oleh si pengendara selama 

beroperasi. Ketika kembali lagi ke pangkalan, pada lembaran tersebut akan dicatat 

kembali jam masuk, argo, serta kilometer taksi ketika tiba di pangkalan. Data 

tersebut kemudian diserahkan kebagian pendataan sebagai arsip. 

Proses pendataan ini masih membutuhkan kertas, tinta, waktu ekstra dan 

tenaga dari sumber daya manusianya sendiri. Dengan kata lain, sistem pendataan 

pada beberapa pangkalan taksi tersebut masih manual. Akan lebih baik jika proses 

pendataan tersebut dapat dilakukan secara otomatis, tanpa perlu adanya interaksi 

langsung antara pihak pendata dengan pengendara. 

Dari kondisi tersebut muncul ide untuk menciptakan suatu alat untuk 

melakukan pendataan armada taksi pada pangkalan yang dapat dilakukan secara 

otomatis dan nirkabel. Data-data tersebut dapat disimpan di dalam memori yang 
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ditanamkan dalam taksi tersebut, untuk kemudian akan dikirimkan secara nirkabel 

ke dalam database pangkalan taksi tersebut sebagai catatan logistik. Hal ini 

dilakukan setiap taksi tersebut kembali ke pangkalan untuk mengakhiri trayek 

pada hari tersebut. Maka dari itu diangkatlah tema penelitian mengenai wireless 

data logging automation. 

Mengingat bahwa kebutuhan dari kapasitas memori yang diperlukan oleh 

taksi untuk menampung data selama satu hari tidaklah terlalu besar, maka dengan 

menggunakan flash memory saja dirasa sudah mencukupi. Untuk komunikasi 

nirkabelnya, sekarang ini sudah terdapat berbagai macam pilihan cara. Misalnya 

dengan memanfaatkan Bluetooth, Wi-Fi, dan sejenisnya. Namun untuk 

mendukung isu penghematan energi, dipilihlah modul komunikasi nirkabel yang 

hemat energi, yaitu modul ZigBee sebagai media transmisi data nirkabelnya. 

Alasan lain dipilihnya ZigBee sebagai modul komunikasi nirkabel pada penelitian 

ini karena sebagai modul komunikasi nirkabel masih terbilang baru, ZigBee 

memiliki fitur yang cukup advance, sehingga diharapkan memiliki prospek yang 

baik untuk pengembangan ke tahap yang lebih kompleks. 
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B. Rumusan Masalah 

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah proses pendataan 

armada taksi pada pangkalan yang masih dilakukan secara manual. Keunggulan 

dari alat yang diciptakan melalui penelitian ini adalah mampu mengotomasi 

proses pendataan armada taksi pada pangkalan dengan berbasiskan modul 

komunikasi ZigBee, mikrokontroler SiLabs C8051F340, memori flash, serta RTC 

(Real Time Clock). 

C. Batasan Masalah 

Berikut adalah pembatasan masalah dari penelitian ini: 

1. Penelitian menggunakan ZigBee standar yang sudah digunakan di 

pasaran (Telegesis ETRX2). Segala bentuk percobaan yang dilakukan 

mengacu kepada parameter yang diperlukan untuk melakukan simulasi 

proses transmisi minimal, yaitu komunikasi antar dua modul ZigBee 

(point-to-point). 

2. Memakai protokol yang sudah disediakan oleh modul ZigBee 

Telegesis ETRX2 tanpa melakukan perubahan atau modifikasi yang 

berarti. Segala bentuk percobaan yang dilakukan mengacu kepada 

petunjuk yang terangkum dalam datasheet ZigBee Telegesis ETRX2. 

3. Hasil penelitian merupakan sebuah alat penyimpan dan pengirim data 

secara nirkabel, otomatis dan hanya dari sudut pandang taksi, yang 

bersifat proto-type dengan sistem kerja minimal dan dapat melakukan 
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fungsinya secara sederhana. Sistem basis data serta tampilan grafis 

pada pangkalan tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Untuk alat 

penerima pada pangkalan digunakan komponen ZigBee standar yang 

diberikan USB header tanpa melakukan modifikasi yang berarti. Antar 

muka yang digunakan untuk melihat hasil pengiriman data pada alat 

ini adalah terminal Telegesis. 

4. Alat ini berfungsi untuk mengotomasi proses pendataan armada taksi 

pada pangkalan. Data yang disimpan ke dalam alat hanyalah data 

nomor ID ZigBee taksi kode taksi, NIP, nama pengendara, nomor 

polisi, dan jam, argo, serta kilometer taksi saat keluar dan masuk 

pangkalan. Untuk data NIP, nama pengendara, dan nomor polisi 

diasumsikan dapat digantikan menggunakan ID ZigBee pada taksi. 

Namun untuk kebutuhan pemodelan, data NIP, nama pengendara, dan 

nomor polisi tetap disertakan sebagai contoh. Perhitungan terhadap 

argo dan kilometer taksi dilakukan dengan bantuan komponen motor 

DC, sensor infra merah, dan switch. Terbuka berbagai kemungkinan 

untuk pegembangan kedepan pada proyek penelitian lainnya yang 

sifatnya lebih kompleks. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

sebuah alat dengan sistem transmisi data nirkabel untuk mengautomasi sistem 

pendataan armada taksi guna mempermudah dan mempercepat proses 

pendataannya, serta menghasilkan alat yang dapat berfungsi sebagai penyimpan 

data (data logger) untuk keperluan penyimpanan history data. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Terdapat berbagai manfaat yang didapat dengan melakukan penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Manfaat bagi mahasiswa 

Penelitian ini menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai 

sistem tertanam secara lebih lanjut, khususnya cara kerja memori flash, 

mikrokontroler SiLabs C8051F340, dan media transmisi nirkabel 

dengan konsumsi daya yang rendah yaitu ZigBee. 

2. Manfaat bagi industri taksi 

Manfaat utama yang menjadi target penelitian ini ialah mempermudah 

sistem pendataan setiap armada taksi di setiap pangkalannya, yaitu 

dengan melakukan pengiriman data history dari taksi tersebut ke alat 

penerima pada pangkalan secara nirkabel dan otomatis. 
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3. Manfaat bagi peneliti lain dibidang sejenis 

Masih banyak hal yang bisa dikembangkan dan ditambahkan kedalam 

aplikasi ini, agar menjadi sistem yang kinerjanya lebih kompleks lagi, 

sehingga membuka kemungkinan bagi para peneliti lain yang memiliki 

ketertarikan dalam bidang ini untuk bisa melanjutkan sistem aplikasi 

ini ke tahap yang lebih tinggi. Disamping itu, mengingat bahwa 

ZigBee merupakan teknologi masih terbilang baru, masih banyak pula 

fitur-fitur ZigBee yang lebih kompleks yang dapat dieksplorasi dan 

dikembangkan, sehingga penelitian ini memiliki potensi yang cukup 

baik untuk dilanjutkan ke tahap yang lebih advanced. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti 

bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode dan sistematika 

penulisan laporan dari tema dan aplikasi penelitian yang telah ditentukan. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan, yang mendasari pembahasan secara lebih rinci, 

dapat berupa penjelasan yang berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. Teori-teori ini menjadi dasar dalam perancangan penelitian yang 

akan dilakukan. 

BAB III: RANCANGAN PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai rancangan pembuatan alat, gambaran 

cara kerja alat, dan diagram alurnya, serta daftar instrumen dan bahan yang 

digunakan selama penelitian 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan mengenai proses pengujian dan hasil dari 

penelitian. Pengujian dan hasil penelitian tersebut akan disajikan dengan 

ringkas dan padat secara terstruktur dan mengandung hal-hal yang 

signifikan yang ditemukan selama melakukan penelitian 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN  

Berisi penjelasan mengenai hasil akhir dari penelitian serta 

jawaban atas segala rumusan dan batasan masalah. Disertai pula dengan 

saran dan pengembangan untuk penelitian yang akan datang. 
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