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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Adanya kendaraan bermotor sangat membantu kehidupan manusia 

dalam hal transportasi terutama di jaman yang serba cepat ini. Kemajuan 

jaman disertai meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat menjadikan 

sarana transportasi sebagai kebutuhan sekunder, satu tingkat dibawah 

kebutuhan pokok dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi 

kebutuhan pokok. Hal ini akan meningkatkan permintaan akan kendaraan 

bermotor yang berarti akan semakin banyaknya kendaraan di jalan raya. 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor  juga membawa dampak 

negatif, yaitu semakin rawan terjadi kecelakaan di jalan raya. Salah satu 

penyebab terjadinya kecelakaan adalah tidak berfungsinya lampu isyarat 

kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari sistem kelistrikan kendaraan, 

yang menyebabkan pengendara di belakang tidak siap jika pengendara di 

depannya melakukan gerakan seperti mengerem maupun membelok. 

Disfungsi pada lampu isyarat ini disebabkan pemilik kendaraan malas 

dalam melakukan pemeriksaan terhadap sistem kelistrikannya. Ini sering 

terjadi pada pemilik kendaraan roda empat atau lebih, dimana pemeriksaan 

dilakukan dengan tidak praktis, karena harus dilakukan lebih dari satu orang, 

sengan melihat nyala lampu secara langsung dengan mengelilingi mobil, 



 2 

terutama untuk pemeriksaan lampu rem. Dan biasanya disfungsi salah satu 

obyek kelistrikan diketahui setelah mendapat peringatan dari orang lain. 

Atas dasar – dasar tersebut penulis ingin mengajukan tugas akhir 

berupa pembuatan alat pendeteksi disfungsi sistem kelistrikan mobil yang 

praktis dan mudah digunakan dengan tampilan yang bersifat informatif, yang 

dapat dijalankan dengan mudah oleh pemilik atau pengemudi di dalam kabin 

mobil. 

Dengan pembuatan alat ini, diharapkan pemilik mobil dapat 

memeriksa kondisi sistem kelistrikan kendaraanya dengan lebih mudah, tanpa 

membutuhkan bantuan orang lain, sehingga keselamatan pribadi dan 

pengendara lain lebih terjamin dan jumlah kecelakaan pun dapat lebih ditekan. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah 

bagaimana membuat alat pendeteksi disfungsi sistem kelistrikan mobil yang 

praktis, mudah digunakan dan informatif, dengan tampilan LCD dan suara 

peringatan jika ditemukan disfungsi suatu objek. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Pada pembahasan laporan tugas akhir ini, penulis memberikan 

pembatasan permasalahan sebagai berikut : 

a. Detektor disfungsi kelistrikan ini didesain hanya untuk diterapkan 

pada mobil. 



 3 

b. Sistem yang dibangun ini dibatasi hanya untuk mendeteksi disfungsi 

18 objek kelistrikan. 

 

1.4  Tujuan 

- Membangun suatu sistem yang dapat mendeteksi disfungsi sistem 

kelistrikan mobil. 

- Membantu pemilik kendaraan bermotor roda empat dalam 

memeriksa disfungsi objek kelistrikan kendaraan untuk 

meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 

- Sebagai masukan bagi produsen kendaraan bermotor untuk 

mengaplikasikan sistem ini pada produk yang dihasilkan. 

- Memahami dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku 

kuliah. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Literatur 

 Penulis melakukan studi-studi pustaka untuk memperoleh 

informasi tambahan sebagai pendukung kerja alat dan memperoleh 

data pembanding untuk memperkuat analisa dalam laporan. 

1.5.2 Observasi 

 Penulis melakukan perancangan, melaksanakan perancangan, 

meneliti dan mengamati secara langsung sesuai dengan tujuan 

tugas akhir ini. 
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1.5.3 Bimbingan  

 Penulis melakukan bimbingan dengan cara wawancara secara 

langsung untuk mendapatkan informasi dan data sehinggga 

beberapa data serta analisa dapat dibandingkan dengan teori yang 

sudah ada. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN, berisi latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : DASAR TEORI, berisi mengenai penjelasan dan fungsi 

kerja dari komponen – komponen utama yang menjadi bagian 

dari sistem yang dibangun. 

BAB III  : PERANCANGAN ALAT, berisi mengenai sistem atau 

prinsip kerja dari tiap bagian sistem pendeteksi disfungsi 

sistem kelistrikan mobil yang akan dirancang ini. 

BAB IV  : ANALISA, berisi tentang analisa hasil kerja sistem baik dari 

segi perangkat keras maupun perangkat lunak. 

BAB V  : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.  
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