
SISTEM KETERSEDIAAN SLOT PARKIR MOBIL MENGGUNAKAN 

MIKROKONTROLER ATMEGA328P 

(STUDI KASUS : STT WASTUKANCANA) 
 

Minarto
1
, Siti Tammimah 

2  
 

1,2 Teknik Informatika, STT Wastukancana  
1 minarto@stt-wastukancana.ac.id, 2  tammimah@stt-wastukancana.ac.id 

 

 

 

                                                                                Abstrak 

 

Tempat parkir merupakan bagian terpenting dari suatu gedung, sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan, khususnya 

mobil. Dengan luasnya tempat parkir di area kampus STT Wastukancana masih sering terjadi kesulitan setiap memasuki 

tempat parkir dan harus mengelilingi dahulu area parkir untuk mencari tempat parkir yang masih kosong.Dalam 

mengembangkan sistem perparkiran mobil dengan menambahkan informasi yang berguna untuk mempermudah 

pencarian slot parkir atau tempat parkir yang kosong. Dari hasil pengujian yang dilakukan, telah dihasilkan sistem parkir 

yang dapat memberikan lokasi parkir yang di proses dalam program mikrokontroler. Disetiap lokasi parkir terdapat 

sensor ultrasonik untuk mendeteksi  kendaraan. Di bagian pintu masuk, tampilan LCD ( Liquid Crystal Dislay ) 

memberikan informasi jumlah parkir yang tersedia. Informasi yang di tampilkan berupa jumlah slot parkir yang masih 

tersedia yaitu dengan menggunakan sensor ultrasonik SR04 yang diproses menggunakan mikrokontroler ATMega328P 

lalu ditampilkan ke LCD. Dengan adanya sistem slot parkir ini maka aktivitas dalam perparkiran kendaraan roda empat 
dapat dipermudah. 
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1. Pendahuluan  

 Perparkiran yang digunakan di STT 

Wastukancana Purwakarta saat ini masih manual 

untuk masuk ke area parkir yang hanya menggunakan 

komputer dan kamera CCTV untuk mengetahui 
jumlah mobil yang masuk dan keluar ke area parkir 

mobil. Namun tidak memberikan informasi kepada 

pengendara mobil lokasi tempat parkir yang masih 

terisi ataupun sudah kosong. Para Dosen ataupun 

mahasiswa yang membawa mobil harus menyusuri 

tiap lantai dari fasilitas parkir tersebut sehingga akan 

memakan waktu lama hanya untuk menemukan 

lokasi parkir yang dapat digunakan. Persoalan 

tersebut juga menyebabkan pengguna parkir selalu 

terjebak dalam lokasi parkir dan harus memutar 

kembali kendaraannya untuk mencari lokasi parkir 

yang lainnya. 
 Oleh karena itu penulis akan membangun sebuah 

alat parkir berbasis Mikrokontroler ATMega328P, 

yang menjelaskan bahwa penelitian menggunakan 

LCD untuk menampilkan informasi mengenai area 

parkir yang kosong dan jumlah parkir yang belum 

terisi dengan menggunakan sensor ultrasonik untuk 

menghitung blok parkir atau menghitung jumlah 

mobil yang masuk dan ruang parkir kosong yang di 

tampilkan pada LCD. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Arduino Uno 

 Arduino uno adalah board mikrokontroler 

berbasis ATMega328P (datasheet). Yang memiliki 14 

pin input dari output digital dimana 6 pin input 

tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 

pin input analog, 16 MHz osilator kristl, koneksi 

USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. 

Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat 

digunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke 

adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Uno 

berbeda dengan semua board sebelumnya dalam hal 

koneksi USB to serial yaitu menggunakan fitur 
ATMega8U2 yang di program sebagai konvekter 

USB to serial berbeda dengan board sebelumnya 

yang menggunakan chip FTDI driver USB to serial. 

 Nama “Uno” berarti satu dalam bahasa italia 

untuk menandai peluncuran Arduino 1.0 Uno dan 

versi 1.0 akan menajdi versi referensi dari Arduino. 

Uno adalah yang terbaru dalam serangkaian board 

USB Arduino, dan sebagai model referensi untuk 

platform Arduino, untuk perbandingan dengan versi 

sebelumnya lihat indeks board Arduino (Gustomo, 

2015). Contoh Arduino Uno dapat dilihat pada 
Gambar 1 dan spesifikasi Arduino Uno R3 dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Gambar 1 Arduino Uno 

Tabel 1 Spesifikasi Arduino Uno R3 

Mikrokontroler ATMega328P 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3V 50 mA 

Memori flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan clock 16 MHz 

 
 Internet of Things, atau dikenal juga dengan 

singkatan IoT, merupakan sebuah konsep yang 

bertujuan untuk memperluas manfaat dari 

konektivitas internet yang tersambung secara terus-

menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, 

remote cotrol, dan sebagainya, termasuk juga pada 

benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, 
elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk 

benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan 

lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan 

selalu aktif.  

 Pada dasarnya, Internet of Things mengacu pada 

benda yang dapat diidentifikasikan secara unik 

sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis 

Internet. Istilah Internet of Things awalnya 

disarankan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan 

mulai terkenal melalui Auto-ID Center di MIT.Dan 

kini IoT menjadi salah satu tugas bagi seorang 
mahasiswa di sebuah perguruan tinggi untuk ikut 

serta dalam pengembangannya IoT 

 Dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai 

sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan 



pengendalian barang fisik maka konsep IoT ini 

sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada 

seluruh kegiatan sehari-hari, mulai dari penggunaan 

perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisat, 

industri, transportasi, konserverasi hewan, pertanian 

dan peternakan, sampai ke pemerintahan.Dalam 
tujuan tersebut, IoT memiliki peran penting dalam 

pengendalian pemakaian listrik, sehingga pemakaian 

listrik dapat lebih hemat sesuai kebutuhan mulai dari 

tingkat pemakaian pribadi sampai ke industri. 

Tentunya selain untuk tujuan penghematan IoT juga 

dapat dipakai sebagai sarana kemajuan usaha, dengan 

sistem monitoring maka kebutuhan usaha dapat lebih 

terukur. IoT juga sangat berguna dalam otomatisasi 

seluruh perangkat yang terhubung ke internet dimana 

konfigurasi otomatisasi tersebut dapat di sesuaikan 

dengan mudah tanpa harus datang ke lokasi 

perangkat tersebut. Baik untuk alasan keamanan 
untuk wilayah yang tidak mungkin dimasuki 

manusia, maupun untuk alasan jangkauan terhadap 

perangkat yang akan dikendalikan tersebut 

 

2.2 Mikrokontroler ATMega328P 

 Mikrokontroler merupakan sebuah mikrokontroler 

CMOS 8 – bit yang mempunyai tegangan rendah 

dimana memiliki kemampuan yang tinggi dengan 4 

Kybte dengan menanamkan flash memori di 

dalamnya  (In system Programmable Flash Memori). 

Piranti ini dibuat oleh atmel dengan teknologi tak 
menguap daya tahan tinggi dan kompitibel dengan 

standar industri MCS51 untuk intruksi dan pin 

keluarannya. ATMega328P mampu menyediakan 

pemrograman ulang sistem yang dilakukan oleh 

programmer (Parwoto, 2015). Pin chip ATMega328P 

(Gambar 2). 

 

Gambar 2 Pin Chip ATMega328P 

 

3. Metodologi Penelitian 

 Metodologi peneltian yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 3 Metodologi Penelitian 

1. Observasi 

 Melakukan pengamatan langsung di area parkir 
mobil STT Wastukancana. 

2. Studi Pustaka 

 Studi Pustaka digunakan untuk mempelajari 

berbagai sumber dan referensi dengan penjelasan 

umum tentang hal hal yang berhubungan dengan alat 

yang akan di buat seperti Arduino uno, sensor 

ultrasonik dan LCD 20x4 yang berkaitan dengan 

judul “Sistem ketersediaan slot parkir mobil 

menggunakan mikrokontroler ATMega328P (Study 

kasus : STT Wastukancana)”. 

3. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem merupakan rancang bangun 
sistem yang akan dibuat. Perancangan yang dibuat 

berupa sistem ketersediaan slot parkir mobil 

menggunakan mikrokontroler ATMega328P. 

Perancangan sistem ini dibuat berdasarkan informasi 

yang telah didapat melalui jurnal, skripsi dan artikel. 

4. Pembuatan Alat 

 Alat yang dibuat akan disimulasikan pada 

miniatur yang dibuat menggunakan dus, triplek, serta 

komponen pendukung lainnya dan melakukan 

pemodelan terhadap miniatur yang akan dibuat agar 

menyerupai tempat parkir sesungguhnya. Penulis 
harus paham tentang apa saja yang dibutuhkan dalam 

pembuatan alat yang dirancang dengan tujuan agar 



dapat membuat sebuah alat yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

 Dalam pembuatan alat ini membutuhkan 

perangkat lunak, diantaranya Arduino IDE 

(Integrated Development Environment) yang 

berfungsi untuk menulis dan mengunggah kode 
program ke Arduino. Perangkat keras yang 

digunakan yaitu Arduino R3 sebagai kontroler utama. 

Sensor Ultrasonik digunakan untuk mendeteksi 

benda. LCD 20x4 (Liquid Crystal Display) 

digunakan untuk menampilkan output. Tahap-tahap 

pembuatan alat slot parkir ini yaitu : 

a. Menganalisis kebutuhan alat dan bahan yang 

digunakan 

b. Merancang alat dengan menggunakan digram 

blok, flowchart yang sesuai dengan rangkaian 

yang dibutuhkan 

c. Merancang pemograman yang dibutuhkan oleh 
alat tersebut kemudian memasukannya ke 

kontoler arduino uno. 

d. Pembuatan alat dilakukan dengan 

menggabungkan seluruh komponen, lalu 

merangkainya dengan menguhubungkan pin pin 

yang terkait, selanjutnya memasukan proggram 

kedalam rangkaian. 

5. Pengujian Alat Dan Implementasi 

 Pengujian alat di lakukan setelah alat selesai 

dibuat untuk menemukan kekurangan dan kesalahan 

pada alat tersebut kemudian melakukan perbaikan, 
lalu memastikan alat yang digunakan dan di rakit 

telah memenuhi kriteria yang diinginkan. Dalam hal 

implementasinya penulis membuat miniatur tempat 

parkir yang akan digunakan sebagai tempat untuk 

mensimulasikan sistem yang dibangun, menggunakan 

alat yang sudah dirancang penulis sendiri dan 

komponen yang digunakan yaitu Arduino, Sensor 

Ultrasonik dan LCD20x4 yang berfungsi untuk 

menampilkan output dengan metode pengujian 

Blackbox Testing. 

 

3.1 Perancangan Perangkat Keras 
 Adapun rancangan alat yang akan dibuat terdiri 

dari : 

a. Arduino Uno, sebagai komponen utama. 

b. Menggunakan 3 Sensor Ultrasonik , LCD20x4 

(Liquid Crystal Display)  dan I2C rangkaian 

pendukung pembuatan alat. 

 

3.2 Perancangan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang digunakan adalah 

ARDUINO IDE Pemilihan (Gambar  perangkat lunak 

ini dikarenakan perangkat lunak ini sudah terintegrasi 
terhadap Microcontroller Arduino Uno R3, 

kemudahan pencarian library dan kompabilitas serta 

kemudahan dalam compiling source code. 

 

Gambar 4 Perangkat Lunak Arduino IDE 

 

 
3.3 Diagram Blok Sitem 
 Dalam perancangan dan pembuatan alat untuk 

pengontrol ruangan gedung diperlukan suatu sistem 

yang dapat monitoring area parkir. Pembuatan alat 

dibedakan dalam beberapa blok fungsi gambaran 

umum mengenai sistem kerja dan pembagian blok 

sistem dari penelitian ini ditunjukkan pada gambar 5. 

MikrokontrolerSensor ultrasonik

Sensor ultrasonik

Sensor ultrasonik

LCD

INPUT PROSES OUTPUT

 

Gambar 5 Diagram Blok Sistem 

 

3.4 Perancangan Alat  
Arduino merupakan kombinasi perangkat 

keras dan perangkat lunak yang bersifat open source. 

board ini memiliki 14 digit input /output pin (dimana 

dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM). 

6 pin analog, 16 HZz osilator kristal, koneksi USB, 

jack listrik, tombol riset. Pin pin ini berisi semua 

yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroller 

berikut rangkaian nya : 

Keterangan Konfigurasi Kabel : 

a. Pin 5V pada Arduino Uno dihubungkan keVCC 

Sensor Ultrasonik1, VCC sensor ultrasonik 2, VCC 

sensor ultrasonik 3, dan VCC I2C LCD 20x4 
b. Pin GND pada arduino uno dihubungkan ke GND 

sensor ultrasonik1, GND sensor ultrasonik 2, GND 

sensor ultrasonik 3, dan GND I2C LCD 20x4. 

c. Pin A4 pada arduino uno dihubungkan ke SDA I2C 

LCD 20x4. 

d. Pin A5 pada arduino uno dihubungkan ke SCL I2C 

LCD 20x4. 



e. Pin 5 pada arduino uno dihubungkan ke echo 

sensor ultrasonik 1 

f. Pin 6 pada arduino uno dihubungkan ke trig sensor 

ultrasonik 1 

g. Pin 9 pada arduino uno dihubungkan ke echo 

sensor ultrasonik 2 
h. Pin 10 pada arduino uno dihubungkan ke trig 

sensor ultrasonik 2 

i. Pin 11 pada arduino uno dihubungkan ke echo 

sensor ultrasonik 3 

j. Pin 12 pada arduino uno dihubungkan ke trig 

sensor ultrasonik 3 

 

 

4. Implementasi dan Pengujian 

4.1. Implementasi 

  Pada bagian implementasi ini akan dijelaskan 

secara rinci tentang sistem yang akan dibuat mulai 
dari perakitan dan cara kerja rangkaian slot parkir 

yang akan ditampilkan di LCD (Liquid Crystal 

Display) dan Pengujian. 

  Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan 

sebelum melakukan perakitan komponen sistem. 

Komponen yang harus disiapkan adalah sebagai 

berikut: 

a.  ArduinoUno R3 

b. Sensor Ultrasonik 

c.  LCD20x4 Dan I2C 
d. Adaptor 

  Hasil yang dilakukan mengenai rangkaian yang 

telah dibangun bertujuan untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibangun berhasil sesuai dengan 

keinginan. Langkah kerja yang dilakukan dengan 3 

sensor ultrasonik dan di tampilkan di LCD (Liquid 

Crystal Display) sebagai berikut : 

a.  Ketika kendaraan memasuki area parkir, 

pengendara mobil dapat melihat jumlah slot parkir 

yang masih tersedia. 

b. Jumlah slot parkir ditampilkan di LCD (Liquid 
Crystal Display) yang diletakkan tepat di gerbang 

area parkir. 

c.  Ketika pengendara mobil sudah memasuki area 

parkir dan sudah memparkirkan kendaraan mobilnya, 

sensor  ultrasonik akan membacanya yang di proses 

oleh mikrokontroler lalu akan menampilkan di LCD 

(Liquid Crystal Display). 

  Pada gambar 7 menjelaskan jika pengendara 

mobil memasuki area parkir 1 atau P1 dengan jarak 

kurang dari 3cm antara sensor ultrasonik dengan 

objek mobil maka sensor akan memberikan notifikasi 
atau menginputkan bahwa ada objek mobil, 

mikrokontroler akan memproses  ke LCD dan 

menampilkan bahwa slot parkir 1 atau P1 telah terisi 

dan jika jarak lebih dari 3cm sensor juga akan 

memberikan notifikasi atau menginputkan bahwa 

objek mobil keluar, dan mikrokontroler akan 

memproses ke LCD dan menampilkan bahwa slot 

parkir 1 atau P1 telah kosong.  

 

 

Gambar 7 
  Pada gambar 8 , LCD akan menampilkan output 

ketika objek mobil sudah terdeteksi oleh sensor 

ultrasonik dengan jarak kurang dari 3cm dan di 

proses oleh mikrokontroller, LCD akan menampilkan 

output terisi dan jika objek mobil keluar dari area 

parkir dengan jarak lebih dari 3cm dari jangkauan 

sensor ultrasonik dan di proses oleh mikrokontroller, 

LCD akan menampilkan output kosong. 

Gambar 6 Perancangan Alat 



 

Gambar 8 

5. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penerapan dan 

pemanfaatan Sistem Parkir ini dengan menggunakan 

Arduino yang dikontrol oleh mikrokontroller yang 

kemudian di tampilkan pada LCD, dapat membantu 

dalam hal efesiensi tenaga manusia. Dengan adanya 

system ini, maka pengguna parkir dapat dengan 

mudah melihat dan mengetahui area parkir yang 

kosong lewat LCD 20x4 yang tersedia sebelum 
masuk di area parkir, sekaligus bisa langsung 

mengarahkan kendaraannya ke lokasi yang kosong. 
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