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Abstrak. Pengenalan sistem parkir sepeda motor dengan mewujudkan ke sistem yang terintegrasi 
agar bisa dipahami dengan mudah.  Sistem parkir diperuntukkan untuk mahasiswa dan karyawan 
fakultas teknik yang masuk ke area parkir dan ada rasa aman dalam memarkirkan kendaraannya. Pintu 
portal akan mendeteksi kendaraan masuk dan keluar lewat id card berupa kode barcode yang tertera 
dalam kartu tanada mahasiswa (KTM) dan kartu pegawai (KP) dengn tujuan mudah mengidentifikasi 
data. Data yang masuk akan dicocokan dalam data di memori arduino dan memerintah interface serial 
ke arduino. Arduino akan mengeksekusi portal untuk membuka atau menutup terhadap data yang 
masuk tersebut. Sistem parkir sepeda motor akan mendeteksi pengendara yang masuk, keluar dan 
menghitung jumlah pengendara sehingga bisa menentukan parkir yang kosong. Dengan menghitung 
kapasitas parkir, maka di dapat area yang kosong dan pembacaan barcode di masing-masing pintu 
akan menghitung dan menambah keamanan area parkir. 
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1. PENDAHULUAN 
Sistem parkir kendaraan roda dua di Universitas Bangka Belitung masih kurang teratur dan 

terkontrol.  Dimana untuk lahan parkirnya sendiri belum memiliki palang pintu untuk kendaraan roda 
dua sehingga akses kendaraan yang masuk dan keluar di area parkiran kurang rapi dan termonitor. Hal 
ini sangat berpengaruh terhadap daya tampung lahan parkir. Dengan lahan parkir yang tidak teratur 
dan tidak tertata rapi akan berdampak pada etos kerja. Belum lagi area parkir FT masih digunakan 
untuk upacara bendara, kegiatan mahasiswa, FT dan pamera UBB. 

 Maka perlu dibuatkan sistem parkir berbasis database komputer, penggunaan data parkir akan 
dicocokkan dengan data yang masukan ke arduino. Sedangkan data keluaran bisa dilihat lewat layar.  
Sistem parkir kendaraan akan lebih praktis dan dapat memantau saat kendaraan masuk dan keluar area 
parkiran. Untuk mengetahui jumlah dan besar kapasitas area parkiran per hari, diperlukan data yang 
masuk lewat data barcode sehingga menjadi rapi dan teratur dalam menempatkan kendaraan roda dua. 

2. ALAT DAN BAHAN 
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
1. SD Card Arduino 
2. Barcode 
3. ID Card 
4. Personal Komputer 
5. Arduino Mega 2560 
6. Kabel Penghubung 
7. Tiang Portal 

SD Card Arduino 
Memori yang digunakan untuk menyimpan data barcode dari mahasiswa dan karyawan yang 
masuk di lingkungan Fakultas Teknik. Data yang masuk akan dicocokkan oleh arduino dan 
diginakan sebagai basis data, jika ada kecocokan terhadap data tersebut maka portal akan terbuka 
dan jika tidak cocok maka portal akan menutup. 
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Barcode 
Fungsi Barcode adalah sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam menginput data dimana 
cara kerjanya input data otomatis dengan membaca kode. Barcode adalah kode batang dengan 
garis hitam hitam diatas background putih. Kode barcode biasanya digunakan pada produk atau 
identitas kartu yang berguna untuk memberi kode pada kartu tersebut. 

 
Gambar 1 Barcode 

ID Card 
ID Card berfungsi untuk merekam identitas data pemilik kartu, absensi, mempermudah mengenali 
dan merekam jejak pada kartu ID tersebut. ID card berfungsi sebagai alat untuk mempekenalkan 
diri. ID card memiliki berbagai macam bentuk, spesifikasi dan kegunaan ID card itu sendiri, 
seperti : 
• Kartu biasa 

Kartu jenis ini biasa digunakan sebagai kartu pengenal pribadi atau jabatan dalam sebuah 
perusahaan. 

• Kartu magnetic 
Kartu jenis ini mempunyai bentuk atau tanda panel hitam di belakang kartu yang berguna untuk 
menyimpan data sebagai rahasia dari si pemegang kartu. Cara penggunaannya cukup hanya 
dengan menggesekkan atau memasukkan kartu pada alat reader magnetic guna melancarkan 
proses transaksi. 

• Kartu proximity 
Secara fisik kartu ini hampir sama dengan kartu biasa tetapi jika kita teliti pada perbedaan yang 
terdapat pada kartu proximity yaitu ada chip atau program di dalam kartunya. Kartu jenis ini 
biasa digunakan untuk menghindari kecurangan pada pemalsuan. Kartu tanda mahasiswa 
(KTM) UBB dibawah ini, didalamnya ada tanda barcode, identitas pemilik KTM. 

 

 
Gambar 2 KTM UBB 

Personal Komputer 
Komputer digunakan untuk memasukkan dan menyimpan identitas pengguna parkir. Data dari 
komputer berupa angka barcode. Selain itu untuk memasukkan aplikasi parkir yang terkoneksi 
dengan peralatan pendukung lainnya.  

 
Gambar 3 Personal Komputer 
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Arduino Mega 2560 
Suatu mikrokontroler berupa arduino dalam parkir ini digunakan untuk mengontrol parkir dan 
terintrasi dengan sd card dan perlatan barcode 

 

 
Gambar 4 Arduino Mega 2560 

 Sistem arduino dalam parkir ini dihubungkan dengan barcode secara langsung dan dijalankan tanpa 
operator. Arduino akan memberikan data serial dan mengolah data tersebut unuk dijadikan 
referensi terhadap data sd card, jika ada kecocokan data maka portal akan terbuka. Jika tidak ada 
maka arduino akan memberikan sinyal peringatan, sinyal ini meminta registrasi ke administrator 
portal. 

 
Tiang Portal 
Tiang portal digunakan untuk menghadang pengendara saat masuk ke area parkir dan akan terbuka 
saat identitas pengendara tersimpan dalam sd card arduino. Tiang portal ini akan dikombinasi 
dengan sensor ultra sonic saat pengendara meninggalkan pintu masuk parkir dan tiang portal akan 
menutup kembali. 

 

 
Gambar 5 Tiang Portal  

3. TAHAPAN PENELITIAN 
Prosedur kerja pada penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan di dalam 

penelitian ini yaitu studi literatur, desain database, pembuatan menu dan software di arduino, 
perancangan kontroler, seting sensor dan kalibrasi alat, pengujian, analisis sistem, pengambilan data, 
pembuatan laporan dan seminar laporan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 
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Gambar 6 Flowchart Sistem Parkir 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertama masukkan ID card yang sudah dimasukkan ke database arduino, jika data tersebut sudah 

tersimpan. Maka data yang masuk akan dicocokan dengan database arduino di sd card, jika sesuai 
maka portal akan terbuka. Dan jika tidak sama maka portal tetap menutup. 

Tabel 1 Hasil 

Input Data 
Barcode 

Output Data 
Base Portal 

Keterangan 
Pintu Portal 

8993371100825 8993371100825 terbuka 
8993371100146  tertutup 
8992770074027 8992770074027 terbuka 
8992736225494 8992736225494 terbuka 
8995012345653  tertutup 
 8995012345654 tertutup 

Data ini baru sedikit yang dimasukkan sehingga diperlukan operator untuk memasukkan ke dalam SD 
card. 
 
5. KESIMPULAN 
1. Dalam sistem parkir dengan barcode diperlukan data base yang cukup banyak dan membutuhkan 

penempurnaan dalam memasukkan dan mengganti dengan printer yang bisa mencetak kode 
barcode. 

2. Dalam mencocokan data yang tercetak saat pengendara masuk ke area cukup mencocokan data 
yang tercetak.  
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