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ABSTRACT
One model of motorized vehicle security is by e-tracking with community based, where
members of the community upload their vehicle data and other members can supervise the
vehicle. In this website, users must register first, then they can upload vehicle data. From the
survey results of 100 motorbike owners, it can be seen that this e-tracking web is proven to be
proven by a significant relationship between the variables, namely there is a significant
relationship and the correlation between dependent and independent variables, where the
relationship between Y and X1 (search ease) is 0.619 and Y and X2 (vehicle security) of 0.529,
Y and X3 (Sales) of 0.639 and Y and X4 (ease of search) of 0.612.
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I. PENDAHULUAN
Salah
satu
model
pengamanan
kendaraan bermotor dalah dengan e-tracking
dengan bebasis komunitas, dimana para
anggota
komuitas
mengupload
data
kendaraanya dan para anggota yang lain
dapat mengawasi kendaraan tersebut. Dalam
website ini user harus mendaftar terlebih
dahulu kemudian mereka dapat mengupload
data kendaraanya. Dari hasil survey terhadap
100 pemilik motor dapat diketahui bahwa
web e-tracking ini teryata bermanfaat
dibuktikan dengan adanya hubungan yang
signifikan antar variabelnya, yaitu Ada
hubungan yang signifikan dan korelasi antara
variable dependen maupun independen,
dimana hubungan anatara Y dan X1 (
kemudahan pencarian ) sebesar 0,619 dan Y
dan X2 (keamanan kendaraan ) sebesar
0,529, Y dan X3 ( Penjualan ) sebesar 0,639
serta Y dan X4 ( kemudahan pencarian )
sebesar 0,612.
Jumlah kendaraan bermotor roda empat
atau lebih di dunia sejak 1986 terus
bertumbuh. Walhasil, seperti terlihat dari
hasil penelitian WardAuto 2011, hingga 2010
lalu jumlah kendaraan bermotor di seantero
dunia telah mencapai 1,015 miliar

unit.Peningkatan jumlah kendaraan bermotor
juga terjadi di Indonesia. Data dari Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
(Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda
Motor Indonesia (AISI) menunjukkan jumlah
populasi kendaraan bermotor di Indonesia
hingga 2010 lalu mencapai 50.824.128 unit.
Namun jumlah itu gabungan dari kendaraan
roda empat atau lebih dan sepeda motor.
“Tapi angka itu gabungan antara mobil
pribadi, pikap, truk, bus, serta sepeda motor.
Sekitar 60–65 persennya adalah sepeda
motor,” ujar sumber di Gaikindo saat
dihubungi.
Dengan semakin banyaknya kendaraan
bermotor maka banyak pula bermunculan
komunitas komunitas kendaraan bermotor
menurut jenis kendaraan, merk, lokasi
maupun komunitas karena seperjaan atau
sepermainan dan pula dengan adanya
kendaraan yang banyak meningkat pula
adanya pencurian kendaraan ( curamor ).
Sistem Informasi sendiri berarti
kombinasi perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang memungkinkan
seseorang untuk mengelola, menganalisa,
memetakan informasi untuk disebarluaskan
kepada yang membutuhkan. Dalam e-traking
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ini system yang dikembangkan berbasis web
sehingga informasi yang disampaikan dapat
dnkanilihat oleh siapa saja dan darimana saja,
sehingga e-tracking ini bermaksud mewadahi
data kendaraan bermotor ini untuk dapat
diamankan keberadanya dari pencurian
dengan mengandalkan komunitas yang ada
karena data dan keberadaan motor mereka
dapat dipantau oleh orang lain, sehingga kita
menjadi aman karena kendaraan kita diawasi
oleh orang lain.

N
o
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2

Observasi

Alat tulis Bukudan
buku,
Laptop
internet

3

Dokumentas
i
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II. TINJAUAN PUSTAKA
Jurnal Ilmiah : “ Sistem Informasi Geografis
Pemetaan Fasilitas Kesehatan di Wilayah
magelang Berbasis Web “ (Rifky Satya
Wicaksono
)
menjelaskan
bahwa
Perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan
di Kota Magelang yang begitu cepat harus
diimbangi dengan penyampaian informasi
dengan cepat dan tepat dalam hal ini dinas
terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Magelang
perlu menginventarisasi dan memberikan
informasi fasilitas kesehatan di Kota
Magelang kepada masyarakat umum
Pemetaan fasilitas kesehatan berbasis web
diperlukan untuk memudahkan Dinas
Kesehatan menginventarisasi dan memantau
jumlah fasilitas kesehatan yang ada dan juga
masyarakat umum dapat memperoleh
informasi dari fasilitas kesehatan di Kota
Magelang.
Dari jurnal ini dapat dikaji bahwa pemetaan
ini model GIS ini akan dikembangkan suatu
aplikasi yang mana aplikasi tersebut
menginformasikan kepada
pengunaan
kendaraan bermotor untuk mengiformasikan
data kendaraanya sehingga datanya akan
dapat dilihat oleh komunitas dan dapat
diawasi keberadaanya.
III.

METODE PENELITIAN

Berupa data-data informasi Langkah yang
ditempuh
untuk mengumpulkan data,
dilakukan dengan langkah
wawancara,
dokumentasi, dan observasi.

Alat

Sumber
data
Daftar
Masyaraka
pertanyaa t Sragen,
n , cek list Data dari
dan alat DLLAJ,
tulis
Samsat
Sragen

Kabupaten
Sragen

Desain Penelitian
Dalam penelitian ini akan diambil sampel
sebanyak 100 orang pemilik kendaraan
bermotor, lalu dari sampel yang ada nanti
akan dibagi dua, satu kelompok sebagai
kelompok test dan akan dilatih untuk
mengupload tentang info detail kendaraan
mereka, juga cara apabila mereka akan
menjual kendaraanya, serta mencari motor
apabila ingin membeli motor baru maupun
bekas. Kelompok kedua adalah kelompok
pembanding lalu diamati hasil dari
pembandingab kelompok tersebut.
Hipotesis
Hipotesis Minor
Hipotesisi dalam penelitian
dirumuskan sebagai berikut :

ini

dapat

1. Apakah ada hubungan positif dan
signifikan antara e-tracking dengan
kemudahan pencarian kendaraan bermotor
2. Apakah ada hubungan positif dan
signifikan antara e-tracking dengan
keamanan kendaraan bermotor ?
3. Apakah ada hubungan positif dan
signifikan antara e-tracking dengan
peningkatan
penjualan
kendaraan
bermotor ?
4. Apakah ada hubungan positif dan
signifikan antara e-tracking dengan
peningkatan
pembelian
kendaraan
bermotor ?
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Hipotesis Mayor
Apakah Ada hubungan positif dan signifikan
antara e-tracking dengan kemudahan
pencarian kendaraan, peningkatan keamanan,
peningkatan penjualan dan pemebelian
kendaraan bermotor ?
Teknik Penelitian
Teknik penelitian dilakukan dalam 3 tahapan
yaitu analisa data, pembuatan dan Uji
Program
a. Analisa Data
Adapun dalam penelitian ini peneliti akan
menggunakan teknik statistic Nonparametrik
Karena data yang digunakan ordinal. Untuk
susunan operasional unsur – unsur analisis
akan dilakukan melalui : Analisis hubungan
semua variabel antara antara e-tracking
dengan kemudahan pencarian kendaraan,
peningkatan
keamanan,
peningkatan
penjualan dan pemebelian kendaraan
bermotor ?

b. Tahapan Uji Coba
Dalam uji coba ini akan dilakukan terhadap
100 pemilik kendaraan bermotor yang ada di
Sragen
c. Uji Validitas
Penelitian ini akan menggunakan rancangan
kuantitatif, peneliti akan menggunakan
instrument untuk mendapatkan data yang
akurat.
Adapun instrumen yang akan digunakan
dalam penelitian adalah angket/kuesioner
dengan menyusun daftar pertanyaan yang
mengacu kepada variabel bebas dan variabel
tergantung, dengan skala pengukuran ordinal
yaitu skala yang
berjenjang dengan
memberikan nilai atau skore untuk setiap
jawaban yang diperoleh dari daftar
pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan
yang paling tinggi. Setiap item pertanyaan

pada setiap variabel menggunakan skala
pengukuran rentang skore 0 (nol) sampai
dengan 4 (empat) skore ini bersifat
membedakan dan mengurutkan jarak yang
bobotnya ditentukan berdasarkan bobot
jawaban pertanyaan. Pedoman untuk
pengukuran adalah jika tedapat jawaban
dengan bobot rendah diberikan skore 1 dan
seterusnya sehingga jawaban yang berbobot
tinggi diberi skore 4 (empat),
Dari masing-masing jawaban dengan satu
kriteria :
1. Kategori kurang mampu mengoperasikan
skorenya 1 ( satu)
2. Kategori agak mampu berikan skore 2
(dua)
3. Kategori mampu diberikan skore 3 ( tiga )
4. Kategori Amat Mampu diberikan skore 4
( empat )
IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Kuantitatif
Peneliti
menyebarkan
kuesioner
sebanyak 100 kuesioner yang mana dari
kuesioner tersebut
akan diukur tingkat
korelasinya
antara
system
yang
dikembangkan dengan beberapa variable
dependen. Korelasi yang digunakan adalah
Bivariate Correlation.
Tingkat keeratan hubungan tersebut
biasa disebut dengan koefisien. Korelasi
ditandai dengan r. Koefisien korelasi r
merupakan taksiran dari korelasi populasi (p)
dengan kondisi sampel normal ( acak ).
Rumus r sebagai berikut :

Koefisien korelasi mempunyai harga -1
hingan +1. Harga -1 menujukan adanya
hubungan yang sempurna dan bersifat
terbalik anatara kedua variable. Sedangkan
+1 menujukan hubungan sempurna yang
positif.
Dari kueisioner didapatkan hasil sebagai
berikut :
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1 ) Hubungan Korelasi E-Tracking (Y)
dengan Kemudahan Pencarian
Kendaraan ( X1)

mematahkan
anggapan
awal
bahwa
kendaraan yang diupload akan diincar oleh
Curamor.

Correlations
X1
X1

3) Hubungan Korelasi E-Tracking(Y)
dengan Peningkata Penjualan
Kendaraan ( X2)

Y
.619**

Pearson
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
Y
Pearson
.619**
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).
Dari korelasi antara X1 dan Y sebesar 0.619
itu menunjukan ada hubungan yang
signifikan karena angaknya diatas 0,5. Jadi
bisa disimpulkan bahwa ada peningkatan
kunjungan kemudahan pencarian kendaraan
bermotor yang telah diupload datanya di web
tersebut apabila dikemudian hari berpindah
tangan atau hilang.
2 ) Hubungan Korelasi E-Tracking(Y)
dengan Peningkata Keamanan
Kendaraan ( X2)
Correlations
X2
Y
X2
Pearson
1 .526**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
**
Y
Pearson
.526
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
Dari korelasi antara X1 dan Y sebesar 0.526
itu menunjukan ada hubungan signifikan
karena angaknya diatas 0,5. Jadi bisa
disimpulkan bahwa keamanan kendaraan
mereka yang diupload .datanya merasa aman
karena akan terproteksi secara aman, jadi

Correlations
X3
Y
X3
Pearson
1 .636**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
**
Y
Pearson
.636
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
**. Correlation is significant at the
0.01 level (2-tailed).
Dari korelasi antara X1 dan Y sebesar 0.636
itu menunjukan ada hubungan yang
signifikan karena angaknya diatas 0,5. Jadi
bisa disimpulkan bahwa ada peningkatan
penjualan dari kendaraan yang diupload
untuk dijual kepada pihak lain karena mereka
dapat mendapatkan data kendaraan secara
lebih mendetail.
4 ) Hubungan Korelasi E-Tracking(Y)
dengan Peningkata Pembelian
Kendaraan ( X4)
Correlations
X4
X4

Y
1 .612**

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
**
Y
Pearson
.612
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
100
100
**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).
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Dari korelasi antara X4 dan Y sebesar 0.612
itu menunjukan ada hubungan kurang
signifikan karena angakanya diatas 0,5. Jadi
bisa disimpulkan bahwa ada peningkatan
signifikan peningkatan pembelian kendaran
bermotor yang diupload diweb ini dengan
adanya system ini.
4.2. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari lembar
observasi dan angket. Data yang dihasilkan
menjadi pelengkap penelitian ini.
4.2.1. Data Hasil Observasi
4.2.1.1 Observasi Aktifitas Komunitas

alun – alun pada sabtu malam, jjuga beberapa
tempat dikawasan keramain di kota sragen
seperti Mall Luwes, Jalan Depan Yapenas.
Tapi setelah mereka mengupload data
meraka dan berkenalan dengan beberapa
komunitas mereka menyadari pentingnya
kendaraan mereka diupload. Sehingga ketika
mereka akan menjual kendaraanya merka
juga memeberikan username dan password di
web komunitas yang dikembangkan ini,
begitu juga ketika mereka membeli
kendaraan dari web mereka juga meminta
username dan passwordnya.
V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas
komunitas kendaraan bermotor yang ada
dikota Sragen pada umumnya dilakukan
dengan kumpul – kumpul dan touring secara
bersama – sama dan bakti social, seperti yang
pernah dilakukan komunitas tiger club
Sragen yaitu membantu dalam menangani
kekeringan di daerah Tangen Sragen dengan
melakukan pengiriman air bersih. Khususnya
untuk komunitas yang sudah mapan biasanya
anggota midah untuk dikontrol sehingga
merekapun juga akan terikat secara
kekeluargaan terhadap anggota kelarga yang
lain misalkan yang menjadi anggota kakak
biasanya adiknya juga orang tuannya akan
dikenal oleh komunitas tersebut juga
kepemilikan kendaraan bermotornya, namun
bagi kelompok yang tidak terbentuk dengan
administrasi yang baik kerjaanya cenderung
hanya kongkow kongkow dan balapan liar di
Jalan raya sukowati, biasanya minggu
dinihari, jalurnya biasanya mulai terminal
lama sampai Rumah sakit umum atau
sebaliknya dari rumah sakit umum sampai
terminal baru pilangsari.
4.2.1.2 Aktivitas Pemilik Perorangan
Dari hasil observasi untuk pemilik
perorangan mereka sulit untuk didekati untuk
memasukan data kendaran mereka kedalam
web karena meraka masih curiga dengan
adanya data kendaraan yang akan disalah
gunakan, biasaya pemilik kendaraan ini
banyak yang terpakir secara random disekitar

1. E-tracking berbasis web ini memberikan
informasi yang lebih informatif terhadap
data kendaraan bermotor yang ada di
Kabupaten Sragen.
2. Dengan menggunakan website ini maka
penyebaran
informasi
tentang
kepemilikan kendaran bermotor cepat
menyebar dan dapat dibaca oleh siapa
saja.
3. Ada hubungan yang signifikan dan
korelasi antara variable dependen maupun
independen, dimana hubungan anatara Y
dan X1 ( kemudahan pencarian ) sebesar
0,619 dan Y dan X2 (keamanan
kendaraan ) sebesar 0,529, Y dan X3 (
Penjualan ) sebesar 0,639 serta Y dan X4
( kemudahan pencarian ) sebesar 0,612
Saran
1. Untuk lebih berdaya guna website ini
harus selalu diupdate datanya sehingga
akan lebih berbobot isinya .
2. Perlu adanya pelatihan sumber daya
manusia bagi komunitas kendaraan
bermotor sebagai admin dari web ini
sehingga dikemudian hari web ini bener
benar dikelola oleh mereka sendiri tidak
lagi oleh peneliti.
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