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ABSTRACT 
Monitoring technology has become an important technology for people around the world. The most advanced system 
nowadays is system utilizing the GPS technology, which stands for Global Positioning System. The technology can be 
used to identify a person’s location to a 30 meter degree of error. One system utilizing the GPS technology is an advance 
monitoring system, because it can send, receive, save then show the GPS data based in the movement of an object.  The 
system proposed here has been successfully implemented and can communicate, transmit data, save and show the data 
received. However, the system still has some accuracy errors, due to the limitations of GPS. 
Keywords: Monitoring System, Global Position System.  
 
1. Pendahuluan 
Kemajuan teknologi komputer telah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu sistem yang paling besar 
kemajuannya adalah sistem pemantauan kendaraan. Beberapa perangkat teknologi informasi dan komunikasi berbasis 
komputer telah dibuat serta dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin cepat dan aman. 
Perkembangan selanjutnya terciptanya sebuah perangkat navigasi mini berupa GPS (Global Positioning System). 
Perangkat ini berukuran kecil sehingga dapat diletakkan dimana saja dan dapat dengan mudah diintegrasikan dengan 
perangkat lain. Pengguna dapat mengikuti gerakannya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari pihak luar. 
 
Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah membuat prototipe sistem pemantauan yang memungkinkan sebuah 
kendaraan dipantau pergerakannya dengan memanfaatkan modul GPS sebagai alat penghubung pada satelit. Satelit 
mengirimkan gelombang mikro informasi berupa data posisi dirinya dengan satelit lain dan dengan modul GPS tersebut 
dan kemudian oleh modul GPS data tersebut diproses sehingga keluar data GPS dengan format NMEA 1803. Standar ini 
ditentukan oleh National Marine Electronic Association yang berbasis di Amerika Serikat. Untuk mempermudah user 
membaca data tersebut, maka data harus diproses lebih lanjut menggunakan program untuk mengubah data tersebut 
menjadi data yang mudah dimengerti oleh end-user. Data tersebut kemudian dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
 
Dalam penelitian ini, sistem pemantauan yang dibuat hanya untuk mengawasi pergerakan suatu objek saja. Sistem belum 
memungkinkan untuk menerima input dari luar. Sistem komunikasi antara mobil dan komputer dilakukan satu arah, yaitu 
data dari kendaraan dikirim ke komputer tetapi tidak dikirim kembali. Pengiriman data dari kendaraan pada prototipe ini 
masih menggunakan media kabel, Alat peraga yang digunakan dalam penelitian ini adalah mobil remote control. 
Penggunaan modul penerima GPS harus dilakukan di ruangan terbuka. Percobaan dilakukan di lapangan parkir menara 
Matahari Lippo Karawaci dan lapangan bola UPH. Selain modul penerima GPS, perangkat hardware yang digunakan 
adalah satu modul Parallax GPS Receiver dan dua modul DT-Basic Mini System. Adapun, tujuan utama dari penelitian 
ini adalah untuk membuat sebuah prototipe sistem pemantauan kendaraan sederhana menggunakan teknologi GPS 
(Global Positioning Satelite) yang mampu mencari letak serta mengikuti pergerakan suatu objek. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Global Positioning System (GPS) 
GPS merupakan sebuah sistem GNSS (Global Navigation Satellite System)[3], yang menggunakan konstelasi dari 24 buah 
satelit yang mengorbit bumi dan mentransmisikan gelombang mikro. GPS pada awalnya dikembangkan oleh United 
States Department of Defense, nama resmi GPS adalah NAVSTAR GPS. Sistem GPS terdiri dari tiga segmen: SS (Space 
Segment), CS (Control Segment), dan US (User Segment). SS (Space Segment) merupakan bagian dari segmen GPS yang 
mencakup segala sesuatu yang berada di luar angkasa, meliputi jumlah satelit dan konstelasi satelit. CS (Control 
Segment) merupakan segmen GPS yang mengatur masalah pengaturan flight path untuk satelit-satelit yang ada. US (User 
Segment) mencakup hal-hal seperti perangkat GPS yang digunakan oleh khalayak umum, yaitu baudrate, port yang 
digunakan, dan protokol yang digunakan. GPS memiliki area toleransi untuk pergeseran koordinat aktual terhadap 
koordinat GPS sebesar 10 sampai 30 meter. Untuk mencari lokasi dirinya sendiri, modul GPS menggunakan prinsip 
trilateration. 
 
Trilateration merupakan suatu metode untuk mengetahui posisi suatu benda dengan melalukan komputasi secara 
geometri data lokasi suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya, minimal tiga objek lain harus diketahui lokasi 
terhadap tiga objek berbeda baru komputasi bisa dilakukan[1]. Berikut gambaran prinsip trilateration: 
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Gambar 1. Gambar Geometri Dalam Metode Trilateration[1]. 

 
Proses dimulai dengan mencari tahu posisi titik P1. Dengan mengetahui lokasi tersebut maka lokasi diri sendiri dapat 
diperkirakan berada pada radius jari-jari lingkaran imajiner P1. Kemudian, dengan mengetahui posisi P2 maka akan 
menghasilkan dua kemungkinan lokasi yaitu A dan B. Untuk mencari tahu lokasi yang tepat maka diperlukan titik ketiga, 
dengan menghitung titik P3 maka didapat bahwa lokasi diri sendiri adalah B. Perhitungan ini berasumsi bahwa objek 
berada pada permukaan datar. 
 
2.2 Modul Parallax GPS Receiver 
Modul GPS yang digunakan adalah modul Parallax GPS Receiver, keluaran Parallax[5]. Modul ini didesain bersama 
dengan Grand Idea Studio. Alasan utama pemilihan modul ini adalah jumlah pin yang sedikit mempermudah proses 
penyambungan dengan modul DT-Basic Mini. Selain itu chipset untuk modul ini menggunakan chipset Basic sehingga 
dapat lebih mudah berkomunikasi dengan modul DT-Basic Mini, dan memiliki dua modus operasi (RAW dan SMART).  

 
Data GPS dikirimkan secara serial dari modul penerima GPS kepada modul Basic dengan baudrate 4800bps, data bits 
berjumlah 8, tidak ada pemisahan (parity), dan menggunakan stop bits berjumlah satu atau lebih. Modul GPS ini hanya 
beroperasi pada satu frekuensi saja, yaitu L1 (1575.42 MHz), sehingga kinerja modul ini menjadi kurang akurat. Modul 
GPS ini memiliki dua fitur modus operasi: (1) SMART mode: Pin RAW berada pada kondisi high atau tidak 
dipergunakan maka modul GPS dapat menerima perintah untuk meminta data spesifik, sehingga data yang dihasilkan 
tidak lagi berformat NMEA 0183. (2) RAW mode: Pin RAW berada pada kondisi low atau disambungkan, maka modul 
mengirimkan data GPS standar NMEA 0183. 
 
2.3 DT-Basic Mini System 
Basic mini merupakan salah satu lini produk dari deretan produk Basic dari Parallax, yaitu sebuah mikrokontroler yang 
berspesialisasi pada BASIC interpreter (PBASIC)[4]. Saat ini terdapat tiga varian dari lini interpreter BASIC, yaitu Basic 
Stamp 1, Basic Stamp 2, dan Javelin Stamp. 
 
Untuk Basic Stamp 2 terdapat tujuh varian yang umum didapati saat ini: BS2, BS2e, BS2sx, BS2p24, BS2p40, BS2pe, 
dan BS2PX. Berikut spesifikasi yang dimiliki oleh Basic Stamp 2 Mini: (1) Mikrokontroler Basic Stamp 2P40 Interpreter 
Chip (PBASIC48W/P40), (2) Kecepatan prosesor 20MHz Turbo, mampu mengeksekusi 1200 baris/detik dengan memori 
8 x 2 kbyte EEPROM dan RAM sebesar 38 byte (12 I/O, 26 Variabel) dengan Scratch Pad sebesar 128 byte, (3) Jalur I/O 
sebanyak 32 pin dengan kemampuan source/sink sebesar 30 mA/pin dan 60 mA/8pin denganTegangan input 9-12 VDC 
dan tegangan output 5 VDC, (4) Jumlah instruksi yang didukung 61, dan (5) Tersedia jalur komunikasi UART RS-232 
dengan konektor DB-9. 
 
3. Perancangan Sistem dan Implementasi 
Prototipe sistem monitoring pergerakan kendaraan (mobil) yang dirancang, terdiri dari dua buah modul Basic Mini, 
sebuah modul GPS, dan komputer. Sebagai alat peraga, digunakan sebuah mobil-mobilan dengan remote control. Secara 
umum, cara kerja sistem adalah sebagai berikut: modul GPS yang terpasang di mobil menerima sinyal dari satelit 
berdasarkan perintah dari modul Basic 1 yang juga terpasang pada mobil. Oleh modul Basic 1 data tersebut diteruskan ke 
modul Basic 2 yang terhubung dengan komputer. Komputer menyimpan data tersebut dan kemudian merepresentasikan 
data tersebut dalam bentuk grafik (peta). 
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3.1 Spesifikasi  Perangkat Keras Yang Digunakan 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini digunakan modul penerima GPS, modul DT-Basic, komputer, 
dan mobil remote control sebagai alat peraga. Modul DT-Basic berfungsi sebagai “jembatan” antara modul yang satu 
dengan yang lainnya. Modul ini bertugas menyampaikan perintah dan mengembalikan data hasil perintah tersebut. Pada 
penelitian ini digunakan dua buah Basic Mini, hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi antar modul karena 
keduanya menggunakan bahasa yang sama serta memiliki spesifikasi yang sama 
 
Mobil remote control yang digunakan memiliki panjang 23.5 sentimeter, lebar 10 sentimeter dan tinggi 6.5 sentimeter. 
Mobil ini dijalankan dengan menggunakan empat buah baterai AA sebagai sumber dayanya. Untuk mengendalikan 
pergerakan mobil, digunakan remote control yang beroperasi pada frekuensi 49 Mhz. Remote menggunakan catu daya 
sebuah baterai kotak sembilan Volt. Mobil Remote Control mampu beroperasi hingga jarak kurang lebih 70 meter dari 
remote control.  
 
3.2 Perancangan Pengkabelan Modul 
Sebagai satu sistem, semua perangkat yang ada harus saling berhubungan untuk bisa berkomunikasi. Agar komunikasi 
dapat berjalan lancar maka perlu dirancang skema pengkabelan yang baik dan sesuai dengan spesifikasi setiap perangkat. 
Pin 4 (P4), pin 2 (P2), pin Vdd dan Gnd dari DT-Basic 1 dihubungkan dengan pin RAW, Sio, Vcc, dan Gnd dari modul 
GPS. Modul GPS yang telah dihubungkan dengan modul Basic 1 kemudian dipasangkan pada mobil remote control. 
 
Modul DT-Basic 1 kemudian dihubungkan dengan modul DT-Basic 2 menggunakan media kabel. Agar data bisa 
diproses maka modul Basic 2 dihubungkan langsung dengan komputer melalui kabel serial. Koneksi serial ini selain 
berfungsi untuk mengirim data ke komputer juga berfungsi untuk memprogram EEPROM modul Basic. 
 
3.3 Pemrograman Sistem 
Diagram alir program secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram Alir Cara Kerja Sistem. 

 
Saat sistem dijalankan, modul GPS langsung mencoba membuka koneksi dengan satelit, yaitu dengan berusaha 
menangkap sinyal dari satelit. Agar dapat melakukan proses pemantauan kendaraan, dibutuhkan koneksi dengan minimal 
tiga sampai empat satelit. Setelah satelit terdeteksi, modul GPS akan melakukan sinkronisasi dengan setiap satelit. Setiap 
satelit akan mengirimkan gelombang mikro yang memungkinkan modul GPS untuk menghitung lokasi satelit tersebut 
terhadap posisi dirinya sendiri.  

3.4 Perancangan Program Pemantau Kendaraan Bergerak 
Sistem Pemantauan ini terdiri dari tiga window utama, yaitu: window GPS, window Tabel, dan window Replay. Pada saat 
program dijalankan, window GPS merupakan window yang pertama tampil, window lainnya merupakan fitur tambahan 
dari keseluruhan program. Window GPS merupakan window utama dari keseluruhan sistem pemantauan. Fungsi utama 
dari window ini adalah menampilkan berbagai informasi yang didapat dari data GPS, serta pergerakan objek yang 
merupakan representasi dari kendaraan yang dipasangi modul GPS. Selain itu window ini juga digunakan untuk memilih 
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modus yang akan dijalankan, yaitu modus real-time atau modus replay.Pada penelitian ini digunakan dua versi program 
pemantauan, yaitu v1.0 dan v1.1 dengan v1.1 memiliki fitur pemutar video dan peta lapangan bola UPH.  
 
Basis data yang digunakan ditampilkan pada datagrid. Untuk video yang terkait dengan basis data tersebut ditampilkan 
pada pemutar video di bawah picutrebox tempat menampilkan pergerakan rute kendaraan. Pada window ini terdapat lima 
tombol, yaitu: tombol “Play” untuk memulai kerja program, tombol “Stop” untuk menghentikan program yang berjalan 
serta membersihkan layar dan mengaktifkan tombol “open”, tombol “pause” berfungsi untuk menghentikan sementara 
program yang berjalan, tombol “open” untuk mengganti basis data yang ingin digunakan, dan tombol “back” untuk 
kembali ke window GPS. Selain itu juga terdapat trackbar yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan jalannya program. 
 
4. Evaluasi Kinerja Program Pemantauan Kendaraan Bergerak 
Pada bagian ini diberikan urut-urutan pengujian yang dilakukan untuk menguji kinerja modul. Pengujian ini dilakukan 
dengan Program Pemantauan versi 1.0 yang masih belum memiliki peta pada picturebox. Pengujian dibagi menjadi tiga 
bagian berbeda, yaitu 1) pengujian tidak bergerak, 2) pengujian bergerak, dan 3) pengujian aplikasi sistem. 

 
4.1 Pengujian Tidak Bergerak (Immobile) 
Pengujian tidak bergerak dilakukan untuk menguji keakuratan dari modul GPS. Pengujian dilakukan beberapa kali dan 
pada dua tempat yang berbeda, yaitu lapangan parkir menara matahari dan lapangan bola UPH. Selain itu pengujian tidak 
bergerak ini juga digunakan untuk menguji tingkat keakuratan software.  

Dari hasil pengujian awal dapat disimpulkan bahwa modul GPS memiliki persen eror yang cukup besar. Hal ini terlihat 
dari perbedaan yang cukup besar antara koordinat lokasi sebenarnya dengan koordinat yang didapat dari GPS.  

Dari percobaan untuk keadaan modul diam tampak jelas bahwa ada perbedaan antara lokasi aktual dengan lokasi yang 
didapat dari GPS sebesar kurang lebih satu derajat atau kurang lebih 30 meter. Pengujian ini juga membuktikan bahwa 
kesalahan ini tidak berasal dari perbedaan software yang digunakan, ataupun dari jumlah modul yang digunakan, 
disebabkan oleh faktor hardware yaitu modul penerima GPS. 
 
4.2 Pengujian Bergerak (Mobile) 
Pengujian bergerak bertujuan untuk menguji kinerja program pemantauan. Pengujian ini dilakukan di lapangan bola 
UPH. Pengujian dilakukan sebanyak dua kali, pada hari yang berbeda. Hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam 
pengujian ini adalah apakah perbedaan hari berdampak pada keakuratan GPS, kecepatan waktu sinkronisasi modul, 
kinerja pembuatan rute pada program pemantauan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja GPS. Pada pengujian 
ini, modul dibawa oleh peneliti, objek pada program merepresentasikan pergerakan peneliti. Untuk pengujian hari 
pertama, diberikan waktu sebanyak lima menit sebelum modul mulai dijalankan. Pada hasil pengujian hari pertama, 
tampak terjadi kesalahan yang cukup besar dengan rute pergerakan yang kurang sempurna, walaupun terbukti bahwa 
program monitoring bekerja dengan baik dalam membuat rute pergerakan objek. Dari pengujian, dapat ditarik 
kesimpulan sementara bahwa faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kesalahan adalah kondisi lapangan 
yang terhalang gedung-gedung, jumlah satelit yang sedikit, serta limitasi dari modul penerima GPS. 
 
Untuk menguji kesimpulan sementara tersebut maka pada hari berikutnya dilakukan pengujian kembali pada lokasi yang 
sama. Untuk  pengujian hari kedua, waktu yang diberikan sebelum modul mulai dijalankan adalah 12 menit. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa program bekerja dengan baik dalam membuat rute pergerakan objek. Hal ini terbukti dari 
perbandingan antara koordinat yang didapat dengan rute yang dihasilkan. Perbedaan hari juga tidak memiliki dampak 
pada tingkat keakuratan GPS. Dari pengujian didapati bahwa setelah proses sinkronisasi, modul GPS harus diberikan 
waktu sebanyak 12 menit sebelum dapat dijalankan. Pada pengujian hari kedua didapati bahwa kesimpulan sementara 
tersebut adalah kurang tepat, karena hasil yang didapat pada hari kedua sangat baik. Waktu setelah proses sinkronisasi 
sampai modul siap dijalankan, dari hasil penelitian dinamakan waktu kalibrasi, yaitu waktu yang dibutuhkan GPS untuk 
mendapatkan posisi eksak dari dirinya sendiri. Dari fakta ini dapat diambil kesimpulan bahwa kesalahan pada pengujian 
hari pertama dapat disebabkan karena di awal pengujian proses kalibrasi belum selesai, mengakibatkan signal yang 
dikirimkan belum terfokus sepenuhnya kepada modul GPS, sehingga signal dari satelit dengan mudah mengenai tembok 
gedung, dipantulkan, baru kemudian ditangkap oleh modul GPS. Hal ini mengakibatkan koordinat yang diterima menjadi 
kacau. 
 
4.3 Pengujian Sistem Monitoring pada Kendaraan 
Sebagai pengujian kelayakan sistem maka modul dipasangkan pada kendaraan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 
kinerja sistem apabila dipasangkan pada kendaraan bergerak, terkait apakah pengiriman (transmisi) data melalui jalur 
kabel dapat berlangsung dengan lancar dan apakah panjang kabel berpengaruh signifikan pada proses pengiriman data. 
Pada pengujian ini digunakan kabel pita sepanjang 10 meter. Proses pengujian ini telah didahului dengan proses 
kalibrasi, sehingga tingkat keakuratan data yang didapat cukup tinggi 
 
Dari hasil perbandingan kecepatan transmisi data tersebut, didapati bahwa panjang kabel yang digunakan tidak 
berdampak pada kecepatan transmisi data. Dengan menggunakan input tenaga sebesar 12 volt pada modul, maka 
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pengurangan daya yang terjadi sangat kecil, terlebih panjang kabel yang digunakan realtif pendek, maksimal hanya 10 
meter. Pengurangan daya baru benar-benar berdampak apabila panjang kabel sudah mencapai beberapa kilometer. Dari 
hasil pengujian juga tampak bahwa walaupun modul dipasangkan pada kendaraan bergerak, sistem tetap dapat bekerja 
dengan baik, hal-hal seperti kecepatan pengiriman data GPS dan lokasi daratan yang berubah-ubah dapat disingkirkan 
karena terbukti bahwa sistem tetap dapat bekerja dengan baik dalam berbagai kondisi daratan 
 
Kinerja sistem berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari keberhasilannya mencatat rute pergerakan selama pengujian 
dengan tepat. Secara keseluruhan, kinerja sistem monitoring sudah mencapai tingkat yang diharapkan. Sejauh ini sistem 
telah mampu bekerja sesuai dengan program yang dibuat, modul-modul yang ada sudah dapat saling berkomunikasi 
dengan lancar, data GPS sudah dapat diterima dengan baik, pergerakan kendaraan sudah dapat terekam dengan baik, 
serta ada berbagai fitur tambahan yang akan memudahkan proses analisa data GPS. Hasil dari pengujian ini mendapati 
bahwa pengiriman data berlangsung dengan baik, walaupun terjadi delay yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu 
kecepatan penerimaan data dari modul GPS, serta lamanya waktu yang dibutuhkan saat mentransmisikan data antar 
modul 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa: Sistem yang dibuat sudah memenuhi kriteria pembuatan sistem, 
yaitu mampu menerima data dari modul GPS, terjadi pertukaran data antar modul Basic, mampu mengirim data tersebut 
kepada komputer, mampu menampilkan data yang diterima, mampu menampilkan rute yang dilalui oleh objek, mampu 
menyimpan data yang diterima di dalam basis data, dan mampu menampilkan kembali pengulangan rute yang dilalui 
objek. 
 
Kesalahan yang umum terjadi selama pengerjaan penelitian: Baudrate tidak sama antara modul yang satu dengan yang 
lain, grounding yang kurang baik sehingga modul yang satu merusak modul lainnya, dan sukar menemukan lokasi yang 
tepat untuk pengujian karena banyak gedung bertingkat, yang menganggu kinerja modul GPS. 

5.2 Saran-saran 
Untuk perkembangan lebih lanjut, sistem monitoring ini dapat dibuat lebih efisien dengan penggunaan RF (Radio 
Frequency) sebagai media utamanya. Sistem yang ada saat ini bekerja satu arah, dan dapat dikembangkan menjadi dua 
arah di mana objek (mobil) juga dapat menerima input dari komputer.  
 
Untuk pemilihan modul GPS, sebaiknya pilih yang multi-frekuensi untuk meningkatkan akurasi. Selain itu, permasalahan 
akurasi dapat pula diselesaikan dengan membuat BTS (Base Transceiver Station) yang berfungsi sebagai relay signal 
satelit. 
 
Daftar Pustaka 
[1] AN92-GPS Navigator, http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/artikel/AN92. 

pdf, diakses terakhir tanggal 20 Agustus 2007. 
[2] DES Encryption Example, http://www.eventid.net/docs/desexample.htm, diakses terakhir tanggal 14 Pebruari 2008. 
[3] How GPS Receiver Works, http://electronics.howstuffworks.com/gps4.htm, diakses terakhir tanggal 23 September 

2007. 
[4] I. Scott MacKenzie (1995). Microcontroller, Second Edition. Singapore: Prentice Hall. 
[5] Parallax GPS Reveiver Manual v1.1, http://parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/acc/GPSManualV1.1.pdf, 

diakses terakhir 15 September 2007. 
[6] Sebastian, S., Halim, F.A, Meiliayana. (2008). Prototipe Sistem Pemantauan Kendaraan Bergerak Menggunakan 

Teknologi Global Positioning System, Tugas Akhir Universitas Pelita Harapan, Tangerang. Indonesia. 
 
 
 


