
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kendaraan merupakan aset berharga yang tidak setiap saat berada dalam 

jangkauan dan sering menimbulkan kekhawatiran ketika ditinggalkan dalam 

jangka waktu yang lama. Khususnya mobil, di Indonesia mobil masih tergolong 

alat transportasi yang mewah sehingga tidak semua orang bisa memiliki. Hal 

tersebut membuat banyak pihak yang memiliki mobil untuk membuka jasa rental. 

Jasa rental ini tergolong sudah tidak asing lagi di Indonesia khususnya kota 

Batam, namun seiring perkembangan zaman muncul banyak permasalahan seperti 

salah satunya ialah kejahatan pencurian dan penggelapan(Mahendra, Susyanto, & 

Siswanti, 2018). 

  Banyak pengusaha rental yang mengeluhkan persoalan tindak kejahatan 

mobil yang kerap terjadi. Walaupun sudah terdapat alat pengaman kendaraan 

seperti kunci ganda ataupun alarm, alat pengaman tersebut hanya berfungsi 

sebagai penghambat proses pencurian. Karena jika kendaraan berhasil dicuri, alat 

tersebut tidak dapat menemukan lokasi kendaraan yang dicuri.  

Saat ini pemanfaatan teknologi Global Positioning Sistem (GPS) yang 

terintegrasi dengan sarana Global Sistem for Mobile Comunication (GSM). 

Microcontroller, internet dan penyimpanan database diharapkan dapat digunakan 

untuk membuat sistem pelacakan dan monitoring kendaraan dengan tampilan peta 

digital yang cepat dan akurat. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Agar topic pembahasaan ini terpusat, maka ruang lingkup masalah 

yang akan penulis bahas dari kerja praktek ini diantaranya: 

1. Device yang digunakan sebagai GPS adalah Papago H5600 

2. Aplikasi yang digunakan adalah GPS trace client 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan pelaksanaan kerja praktek “Perancangan dan Implementasi 

GPS di CV. Nayla Anzano” adalah Menyelesaikan masalahan yang tengah 

dihadapi oleh usaha rent car  dalam bentuk perancangan dan implementasi 

GPS.  

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek ini adalah sebuah alat GPS yang akan penulis 

implementasikan pada usaha rent car CV. Nayla Anzano. 

1.5 Manfaat Proyek 

Dengan diimplementasikannya device GPS pada usaha rent car CV. 

Nayla Anzano memberikan manfaat untuk pelacakan mobil yang sedang 

direntalkan dan mencegah tindakan pencurian dan penggelapan mobil serta 

dapat mempermudah penjemputan mobil ke alamat customer. 

1.6 Sistematis Penulisan 

Dibawah ini merupakan penataan penulisan yang terdapat pada laporan 

kerja praktek ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, runag lingkup, 

tujuan, luaran, manfaat serta tata cara penulis laporan. 
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BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

sebagai referensi untuk mendukung judul dari penelitian. 

BAB III    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini terdapat gambaran secara general dari perusahaan 

tempat penelitian dilakukan. 

BAB IV    METODOLOGI 

Pada bagian ini membahas tentang metode, rancangan, proses dan 

jadwal pegimplementasian. 

BAB V     ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab ini menjelaskan tentang analisa unutk proyek yg dilakukan, 

alat dan rancagan proyek. 

BAB VI    IMPLEMENTASI 

Pada bagian ini dijelaskan tentang proyek atau sistem yang di buat 

serta kondisi setelah proyek dilaksanakan. 

BAB VII  KESIMPULAN 

Bagian ini merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi tentang 

saran dan kesimpulan dari proyek yang diimplementasikan. 
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