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Abstrak— Pada perancangan dan implementasi dari sistem ini 

menggunakan software berbasis web. Perancangan dibuat untuk 
mempermudah pengguna (user dan admin) dalam menjalankan 
ataupun memantau sistem. Untuk user penggunaan sistem berupa 
didapatnya nomor parkir terdekat dan tracking yang berfungsi 
untuk memberikan arahan agar user dapat sampai di tempat 
parkir yang dituju. Untuk admin penggunaan berupa 
pemantauan dari sistem parkir berupa data user dan data tempat 
parkir terisi atau tidak. Sistem menggunakan sensor LDR (Light 
Dependent Resistor) untuk mendapatkan informasi dari tempat 
parkir dan jalur tracking, mikrokontroler (module wifi include) 
Wemos D1 Mini sebagai pembacaan data dari sensor dan 
mentransmisikan data menggunakan jaringan wifi (nirkabel), 
router sebagai penghubung beberapa jaringan dan pengubung 
client dengan server, dan Motor Servo SG90 sebagai miniatur 
palang pintu masuk dan keluar. Informasi dari sistem ini 
ditampilkan dalam website yang juga dibagi menjadi user dan 
admin. Website yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman html, php, css, dan java script yang ditanam dalam 
server pada PC. Untuk tampilan user informasi berupa nama, 
nomor parkir, tanggal dan waktu masuk, nomor plat kendaraan, 
tarif, status tracking, dan gambar berupa anak panah. Untuk 
tampilan admin berupa status sensor di tempat parkir dan daftar 
user. 
 
Kata kunci --- Sensor, Parkir, Website 

I. PENDAHULUAN 
alam sebuah gedung yang memiliki aktifitas mobile yang 
tinggi seperti perkantoran, instansi pemerintah, rumah 

sakit, dan instansi pendidikan melibatkan tempat parkir 
didalamnya, terutama untuk gedung yang terdapat banyak 
orang yang membawa kendaraan roda 4. Untuk itu diperkukan 
sistem tempat parkir yang cukup baik untuk mengkoordinir 
kendaraan-kendaraan tersebut. Tujuan dari implementasi 
sistem ini adalah untuk mengurangi waktu dan bahan bakar user 
dalam mencari tempat parkir. Sistem parkir yang 
diimplementasikan dalam prototipe bangunan parkir sederhana 
ini bekerja dengan beberapa komponen, seperti sensor ldr, 
mikrokontroler, router dan aktuator. Sistem diperuntukkan 
untuk memberikan informasi kepada user sebagai pengguna 
sistem berupa nomor tempat parkir yang dituju dengan fungsi 

 
 

sistem yang diolah berdasarkan status dari sensor ldr tempat 
parkir. Informasi dari sensor ldr terlebih dahulu diolah oleh 
mikrokontroler Wemos D1 Mini yang di dalamnya sudah 
terdapat module wifi untuk mentransmisikan data. Data 
tersebut disimpan dalam sebuah database website. Data-data 
yang sudah tersimpan didatabase selain untuk memberitahukan 
tempat parkir terdekat juga digunakan untuk memberikan arah 
kepada user tempat parkir tersebut. Selain itu informasi pada 
database juga digunakan untuk mengkontrol aktuator sebagai 
implementasi palang pintu masuk dan keluar tempat parkir. 
Semua informasi yang diolah oleh mikrokontroler ditampilkan 
pada website yang dibangun menggunakan berbagai bahasa 
pemrograman seperti html, php, javascript, dan css. Website ini 
dibuat dalam PC yang selanjutnya digunakan sebagai server 
dimana semua client harus terkoneksi pada server tersebut. 

II. METODOLOGI 
Pada proses pembuatan dari sistem ini digunakan beberapa 

tahap, yaitu Proposal, Spesifikasi, Desain, Implementasi, dan 
Pengujian. 

Pada tahap Proposal kegitan yang dilakukan adalah 
pengumpulan ide, tujuan dari sistem, dan bentuk dari produk 
yang dihasilkan. Pada tahap Spesifikasi kegiatan yang 
dilakukan mendeskripsikan fungsi dari alat, batasan masalah, 
spesifikasi yang diinginkan, hingga prosedur pangujian dari 
masing-masing komponen. Pada tahap Desain dilakukan 
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pembuatan rancangan untuk prototipe, mencangkup desain 
hardware (perangkat keras yang digunakan), desain software 
(perangkat lunak yang digunakan), dan pemilihan desain yang 
akan digunakan pada tahap implementasi dan pengujian. Pada 
tahap Pengujian kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan 
bentuk dari prototipe bangunan, pembuatan rangkaian beserta 
komponen-komponen sub modul, dan pembuatan website. 

III. IMPLEMENTASI 
Implementasi dalam sistem ini dibutuhkan beberapa 

komponen elektronika dan software sebagai pembuatan 
website, diantaranya Sensor LDR sebagai pembacaan status 
sensor parkir, aktuator Motor Servo SG 90 sebagai representatif 
palang pintu, mikrokontroler (module wifi include) Wemos D1 
Mini, Web Server Apache2, phpMyAdmin sebagai 
penyimpanan data, Codeigniter sebagai framework web, dan 
Arduino IDE sebagai software pemograman mikrokontroler. 

A. Sensor LDR 
Sensor cahaya atau LDR (Light Dependent Resistor) 

merupakan salah satu jenis fotokonduktif yang akan 
memberikan perubahan resistansi berdasarkan intensitas 
cahaya yang didapat. Sensor yang digunakan menghasilkan 
resistansi 0.5 kΩ sampai 13 kΩ. 

 

 
Gambar 3. 1 Sensor LDR (Light Dependent Resistor) 

 

B. Motor Servo SG90 
Motor servo pada sistem ini berfungsi menggerakkan palang 

pintu masuk dan keluar secara otomatis. Motor servo terdiri dari 
3 buah pin yaitu power (vcc), control (analog), dan ground 
(gnd). Tegangan kerja berkisar antara 4.8 V – 6 V dengan 
kecepatan 0.12 detik / 60° dalam tegangan 4.8 V tanpa beban. 

 

 
Gambar 3. 2 Motor Servo SG90 

C. Wemos D1 Mini 
Mikrokontroler ini merupakan mikrokontroler yang telah 

dipasang modul wifi sehingga dapat mentransmisikan data dari 
hasil pembacaan sensor ldr di lokasi tempat parkir. Untuk dapat 
mengirimkan data ke penyimpanan database pada server 
sebelumnya mikrokontroler dihubungkan dengan router. 
Mikrokontroler ini memiliki 9 pin I/O yang bekerja pada 
tegangan 3.3 V, 1 pin analog, 2 pin output (5 V dan 3.3 V), 1 
pin ground, 1 tombol reset, dan port catu daya 5 V.  

 
Gambar 3. 3 Wemos D1 Mini 

D. Apache2 
Merupakan salah satu tipe web server yang dipercaya lebih 

efisien dalam penggunannya. Fungsi web server ini pada sistem 
adalah memberikan layanan dengan protokol untuk 
mengizinkan seluruh device (client) mengirimkan informasi 
dalam suatu halaman web. 

 

 
Gambar 3. 4 Webs Server Apache2 

E. Codeigniter 
Codeigniter merupakan sebuah framework open source php 

menggunakan pemodelan MVC (Model, View, Controller) 
dalam pembuatan website dinamis menggunakan php yang 
dapat mempermudah pengguna untuk membuat sebuah aplikasi 
web. 

- Model 
Bagian ini berhubungan langsung dengan database 
untuk melakukan beberaapa operasi terhadap data 
seperti INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, dll. 

- View 
Bagian ini berfungsi untuk menerima perintah dan 
merepresentasikan tampilan data yang biasanya berupa 
file dengan template html. 

- Controller 
Bagian yang mengatur hubungan antara Model dan View 
ini berfungsi untuk menerima request data dari user 
yang kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh 
aplikasi. 
 

 
Gambar 3. 5 Codeigniter 

F. PhpMyAdmin 
Merupakan aplikasi pengelola database. Dalam 

pengelolaannya aplikasi ini memiliki GUI yang mudah untuk 
digunakan. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman sql 
untuk melakukan operasi pada data. Dalam aplikasi ini data 
disimpan di dalam tab database yang terdiri dari beberapa tabel, 
yang didalam tabel tersebut terdiri dari beberapa kolom.  
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Gambar 3. 6 PhpMyAdmin 

 

G. Arduino IDE 
Merupakan software yang digunakan untuk melakukan 

pemrograman perintah-perintah dalam bahasa C/C++ yang 
kemudian di-upload ke dalam board mikrokontroler, seperti 
Nano, Uno, Mega, Wemos, dll. 

 

 
Gambar 3. 7 Arduino IDE 

 
Berikutnya implementasi dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu tampilan terdiri dari: 
- login (admin dan user) 
- status tempat parkir dan daftar user (admin) 
- registrasi (user) 
- dashboard (user) 
- logout (user) 
dan algoritma: 
- pencarian parkir terdekat 
- tracking 
 

H. Login (Admin dan User) 
Pada implementasi ini admin menginput username dan 

password, sedangkan user nama dan nomor parkir. Sistem 
melakukan pengecekkan data-data tersebut pada database, jika 
ada maka akan diarahkan ke dashboard (admin/user) jika tidak 
atau salah maka akan ada notifikasi.  

 
Gambar 3. 8 Blok Diagram (Login Admin dan User) 

I. Status Parkir dan Daftar User (Admin) 
Pada implementasi ini baik halaman status parkir dan daftar 

user informasi diambil dari database. Status tempat parkir 
dibagi menjadi 2 yakni status sensor tempat parkir terdiri dari 
nomor parkir AP1-AP36 dan status sensor tracking terdiri dari 
nomor sensor tracking AT1-AT18. Daftar user mencangkup 
informasi dari setiap user yang menggunakan sistem. 

 
 
 

 
Gambar 3. 9 Blok Diagram Status Parkit dan Daftar User (Admin) 

J. Registrasi (User) 
Implementasi ini untuk mendaftarkan user ke sistem, di 

implementasi ini terdapat algoritma untuk menentukan tempat 
parkir terdekat.  

 

 
 

Gambar 3. 10 Blok Diagram Registrasi (User) 

K. Dashboard (User) 
Implementasi ini untuk menampilkan informasi terkait user 

yang menggunakan sisitem, data diambil dari database yang 
sudah terlebih dahulu didaftarkan user.  

 

 
Gambar 3. 11 Blok Diagram Dashboard (User) 

L. Pencarian Pakrir Terdekat 
Implementasi ini untuk menampilkan informasi tempat 

parkiran terdekat, implementasi diterapkan pada saat user 
melakukan registrasi.  

 

 
Gambar 3. 12 Blok Diagram Pencarian Parkir Terdekat 

M. Tracking 
Implementasi ini untuk menampilkan arah kepada user 

menuju parkiran berdasarkan nomor parkiran yang didapat.  

 
Gambar 3. 13 Blok Diagram Tracking 
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N. Logout (User) 
Implementasi ini digunakan untuk user yang telah selesai 

menggunakan sistem dan telah keluar dari tempat parkir.  
 

 
Gambar 3. 14 Blok Diagram Logout (User) 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan berupa implementasi-implementasi 

dari sistem. 

A. Login (Admin dan User) 

 
Gambar 4.  1 Tampilan Login (Admin dan User) 

Hasil login untuk admin dan user ditampilkan dalam html 
dengan bootsrap versi ke 4. Setelah diinput dalam form nilai 
diperiksa dalam database menggunakan perintah pada 
controller auth.php. Selain itu pada implementasi ini diinput 
nilai 0 pada database servo_status di kolom status_servosatu 
untuk mengkontrol motor servo sehingga palang pintu masuk 
terbuka (90°). 

 

B. Status Parkir dan Daftar User (Admin) 
  

 
Gambar 4.  2 Tampilan Status Parkir (Admin) 

 

 
Gambar 4.  3 Tampilan Daftar User (Admin) 

 

 
Gambar 4.  4 Tampilan Database Sensor_ldr dan Sensor_tracking 

Hasil gambar menampilkan perintah dari beberapa bahasa 
pemrograman. Halaman status tempat parkir menampilkan 
nilai-nilai database dengan penambahan script java script agar 
data yang ditampilkan real time. AP1 – AP36 merupakan slot 
tempat parkir yang disediakan. Data diinput dari pembacaan 
sensor ldr yang dikirimkan menggunakan 4 Wemos D1 Mini, 
dengan masing-masing mengirimkan 9 informasi sensor. Data 
dikirimkan melalui Wemos D1 Mini berupa angka 1 jika sensor 
ldr terbaca HIGH (ada kendaraan) dan angka 0 jika sensor 
terbaca LOW (tidak ada kendaraan). Hal ini serupa dengan 
status sensor tracking yang membaca status sensor AT1 – 
AT18 menggunakan 2 Wemos D1 Mini. Pada tampilan html 
lingkaran full hitam menandakan ada kendaraan, lingkaran 
cincin tidak ada kendaraan. 

 

C. Registrasi (User) 
 

 
Gambar 4.  5 Tampilan Registrasi (User) 

Pada implementasi registrasi yang dilakukan oleh user, user 
mengisi form yang diisikan dengan nama dan nomor plat 
kendaraan, setelah itu diproses dalam controller auth.php untuk 
disimpan dalam database dengan beberapa data, diantaranya 
nama, nomor plat kendaraan, nomor parkir, tanggal masuk, 
waktu masuk, tarif awal, dan status tracking. 
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D. Dashboard (User) 
 

 
Gambar 4.  6 Tampilan Dashboard (User) 

Dashboard user memberikan informasi mengenai data user 
pengguna sistem. Data berupa nama dan nomor plat yang 
diinput saat registrasi beserta data-data yang diinput secara 
otomatis oleh sistem seperti nomor parkir, tanggal dan waktu 
masuk, tarif awal, dan status track.  

 

E. Pencarian Parkir Terdekat 
 

 
Gambar 4.  7 Hasil Dari Pencarian Parkir Terdekat 

Proses dimulai dari perintah pembacaan SELECT pada 
database ditabel sensor_ldr setelah itu inisiasi seluruh kolom 
AP1 – AP18 dalam variabel, seluruh variabel dilakukan 
pemeriksaan nilai didatabase dalam perulangan for, jika 
variabel bernilai 1 maka perulangan berlanjut, jika 0 perulangan 
berhenti dan nilai dari variabel tersebut yang digunakan sebagai 
nomor parkir terdekat. 

 

F. Tracking 
 

 
Gambar 4.  8 Tampilan Tracking-1 

 
Gambar 4.  9 Tampilan Tracking-2 

 
Gambar 4.  10 Tampilan Tracking-3 

Implementasi tracking menampilkan 4 gambar. Inisiasi 
status fitur tracking diambil dari database di dalam kolom track 
yang telah diinput “Ready” pada saat registrasi di controller 
auth.php, jika status track sama dengan “Ready” maka fungsi 
tracking berlanjut menuju nomor parkir yang dituju dan 
memulai pengkondisian sesuai dengan status_tracking 
didatabase. Tanda “!” (memuat) kondisi dimana sensor ldr 
belum terdeteksi ada kendaraan (HIGH) dan sensor ldr terbaca 
lebih dari 1. Tanda panah ke atas kondisi dimana user diarahkan 
lurus. Tanda panah ke kiri/kanan kondisi dimana user diarahkan 
masuk ke tempat parkir yang dituju. Panah putar balik kondisi 
dimana user diarahkan sistem ke sisi lainnya dimana tempat 
parkir dituju. Tanda centang kondisi dimana user telah sampai 
di tempat parkir yang dituju.  

 

G. Logout (User) 
 

 
Gambar 4.  11 Tampilan Logout (User) 

Pada hasil implementasi ini menmpilkan user harus 
melakukan logout untuk menyelesaikan penggunaan sistem. 
Logout diproses dengan membawa id dari user yang telah 
teregistrasi. Proses logout dilakukan oleh controller auth.php 
yang juga mengkontrol servo untuk membuka palang pintu 
keluar (90°) dengan menginput nilai 0 pada database 
servo_status dikolom status_servodua. 
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V. KESIMPULAN 
 Pada perancangan dan implementasi sistem software ini 

terdiri dari tampilan login untuk user dan admin, tampilan 
status tempat parkir dan daftar user, proses registrasi user, 
tampilan dashboard user, pencarian tempat parkir terdekat, 
fitur tracking, dan logout user. Pada bagian registrasi dan login 
user fitur ini dimaksudkan untuk pelengkap dari pengujian 
sistem agar setiap kendaran memiliki identitas dan informasi 
masing-masing terkait penggunaan sistem ini. Implementasi 
dari fungsi pencarian tempat parkir terdekat dan tracking sudah 
berjalan seperti yang diharapkan. Pada implementasi admin 
pemantaun status tempat parkir dan tracking dapat berjalan 
secara real time dengan menggunakan script java script. Pada 
implementasi untuk pengambilan data secara keseluruhan 
sistem perangkat (hardware) mengalami beberapa kendala 
seperti drop tegangan dan sensor ldr yang tidak terbaca. Drop 
tegangan terjadi karena tegangan input tidak mampu mensuplai 
seluruh komponen, untuk itu suplai untuk beberapa komponen 
dipisah agar tidak terjadi drop tegangan. Sensor ldr tidak 
terbaca dikarena setiap sensor ldr memiliki resistansi yang 
berbeda, untuk itu sensor ldr yang digunakan harus memiliki 
range resistansi yang sama atau mendekati. Selain itu faktor 
lain yang menyebabkan sensor ldr tidak terbaca adalah 
intensitas cahaya yang berubah untuk itu dibutuhkan isolasi 
cahaya berupa penambahan cahaya led yang instensitasnya 
dapat diatur sesuai keinginan. Kedepannya sistem dari prototipe 
ini dapat menjadi bahan untuk penelitian dan pengembangan 
selanjutnya agar dapat diterapkan di tempat parkir yang 
sesungguhnya demi mengurangi bahan bakar dan waktu yang 
dibutuhkan konsumen untuk mencari tempat parkir. 
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