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ABSTRAK

Tujuan dari pembuatan sistem smart traffic system berbasis realtime dan prediksi
ini adalah untuk mendapatkan persimpangan yang bebas dari antrian kemacetan
yang diakibatkan lama lampu lalu lintas yang tidak sesuai pada tingkat antrian
kendaraan. Pada sistem ini terdapat 14 skenario lalu lintas yang dapat dipilih
secara manual ,realtime ataupun prediksi. Metode yang digunakan dalam
membangun sistem ini terdiri dari beberapa tahap yaitu: (1) penghitungan
kendaraan oleh traffic counter (2) pemrosesan tingkat antrian kendaraan pada
setiap jalur untuk memutuskan skenario lalulintas terbaik (3) menampilkan hasil
skenario berupa timer dan lampu lalulintas yang tersinkronisasi. didalam sistem
ini menggunakan 4 tombol utama yaitu (1), tombol start digunakan untuk
memulai simulasi, (2) tombol realtime digunakan untuk mengubah mode menjadi
realtime, (3)tombol prediksi digunakan untuk mengubah mode menjadi prediksi,
(4)tombol stop digunakan untuk menghentikan simulasi. seluruh sistem ini
berbasis mikrokontroler avr ATMega16, ATTiny2313 dan Arduino uno untuk
mengontrol keseluruhan sistem. dari hasil pengujian sistem didapatkan skenario
lalulintas yang sesuai dengan tingkat penghitungan antrian kendaraan di
persimpangan jalan raya.

kata kunci : traffic counter, smart traffic light, traffic light scenario
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jalan raya sebagai sarana untuk memperlancar transportasi, dewasa ini sering
mengalami hambatan karena semua pengguna jalan raya menginginkan lebih cepat sampai
tujuan dan saling mendahului. Terlebih lagi ada mobil khusus atau rombongan yang
mempengaruhi kepadatan lalulintas yang berakibat pada kemacetan dan kurangnya efisiensi
nyala lampu hijau dan merah pada jalan raya seperti contohnya dipersimpangan empat Deli
Tua yang menjadi bahan penelitian kami dalam membuat maket tugas akhir ini, contohnya
jalur A memiliki antrian kendaraan yang cukup padat dan nyala lampu hijau lebih cepat dan
nyala lampu merah lebih lama sedangkan dijalur B yang memiliki nyala lampu hijau yang
sama tetapi antrian kendaraan yang renggang sehingga mengakibatkan banyak pengendara
tidak sabar menunggu antrian dan menerobos lampu lalu lintas karena ingin cepat sampai
pada tujuan masing-masing. Dari masalah kemacetan yang sering terjadi tersebut maka

penulis mencari solusi kemacetan dengan melakukan penelitian survei lapangan dan
mendapatkanan ide pemikiran untuk memecahkan masalah kemacetan dengan
menuangkannya dalam tugas akhir ini.
Untuk mengatur lalu lintas disetiap tempat seperti pertigaan, maupun perlimaan
yang padat laju lalu lintasnya diperlukan alat pengatur lalu lintas multi fungsi yang
disebut Smart Traffic System. Smart diantaranya mampu mendeteksi kepadatan lalu
lintas yang mempengaruhi nyala lampu hijau dengan menggunakan vehicle counter
berbasis sensor LDR. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis melakukan penelitian
dan merancang serta membuat suatu Sistem Mikrokontroller “ Perancangan Dan
Pembuatan Smart Traffic System Berbasis Realtime Dan Prediksi Pada Smart City “
sebagai judul tugas akhir ini dengan membuat skenario-skenario untuk realtime dan
prediksi dari hasil penelitian yang penulis dapatkan. Metode yang digunakan dalam
sistem ini terdiri dari beberapa tahap yaitu : penghitungan kendaraan oleh traffic
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counter, pemerosesan tingkat antrian kendaraan pada setiap jalur untuk memutuskan
skenario lalulintas terbaik, dan menampilkan hasil skenario berupa timer dan lampu
lalu lintas yang tersinkronisasi.Sistem ini diharapkan dapat membantu permasalahan
kemacetan pada persimpangan jalan raya.

1.2 Batasan Masalah
Dalam perancangan dan pembuatan tugas akhir ini diberikan batasan batasan
masalah sebagai berikut :
1.2.1

Smart Traffic System terdiri atas beberapa bagian utama yaitu system utama,
traffic controller, dan traffic counter.

1.2.2

Traffic Counter menggunakan sensor LDR yang dirancang agar hanya dapat
menerima cahaya dari laser dioda.

1.2.3 Pada rancangan ini, Smart Traffic System dapat digunakan untuk memilih
skenario lalulintas berdasarkan tingkat kepadatan lalulintas.
1.2.4

Dibuat sebuah maket sistem lampu lalulintas untuk simulasi Smart Traffic
System dengan persimpangan empat.

1.2.5

Diperlukan penelitian lapangan untuk mendata debit kendaraan pada masing
masing jalur persimpangan dengan Vehicle Counter, data ini nantinya
digunakan sebagai referensi dan database pada sistem.

1.2.6

Dibuat beberapa skenario lalu lintas untuk mengefisienkan persimpangan,
skenario berdasarkan tingkat kepadatan tiap-tiap jalur, traffic jam pada yellow
box dan kendaraan prioritas yang sedang dalam mode darurat.

1.2.7

Mode normal, realtime dan prediksi di ubah secara manual dengan menekan
tombol.

1.2.8

Waktu berubahnya skenario adalah setiap 2 menit sekali pada mode realtime
dan 3 jam sekali pada mode prediksi.

1.2.9

Penyimpanan riwayat skenario realtime adalah memori internal sistem yang
dapat hilang jika catu daya dimatikan.
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1.2.10 Pada mode prediksi skenario yang dipilih berdasarkan skenario realtime ada
waktu yang sama dihari sebelumnya.
1.2.11 Pengujian pada mode prediksi tidak dapat sepenuhnya diuji karena sistem
dalam bentuk simulasi maket sehingga tidak ada sampel kendaraan lewat
secara realtime.
1.2.12 Masyarakat dianggap tertib berlalu lintas.

1.3 Tujuan
Maksud dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :
1.3.1. Untuk mengefisiensikan fungsi persimpangan Jalan Raya.
1.3.2. Meratakan tingkat antrian pada masing-masing jalur pada persimpangan
empat Jalan Raya.
1.3.3. Mengefisiensikan nyala lampu hijau dan merah pada smart city dengan
skenario-skenario yang didapat dalam penelitian.
1.3.4. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri
Medan.

1.4 Manfaat
Tugas akhir ini sekiranya akan berguna untuk :
1.4.1. Bagi Si Pengendara lebih efisien berlalu lintas dengan bersabar dalam
menunggu nyala lampu hijau dan merah sehingga mengurangi kemacetan.
1.4.2. Bagi Si Pengendara menjadi lebih cepat sampai pada tujuan.
1.4.3. Bagi mahasiswa dan mahasiswi dapat menambah pengetahuan dan wawasan
dalam melaksanakan proyek tugas akhir.

1.5 Metodologi Penulisan dan Perancangan
Dalam Penulisan Tugas Akhir ini penulis mengumpulkan data yang dilakukan
sebagai berikut:
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1.5.1

Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan jalan
mencari buku-buku atau informasi yang berhubungan dengan alat ini.

1.5.2

Mengandalkan konsultasi dan arahan / bimbingan dari dosen pembimbing
serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dan
perbandingan dalam merancang alat ini.

1.5.3

Mencari data-data yang diperlukan dalam pembuatan proyek ini dengan
menggunakan fasilitas internet.

1.6 Sistematika Penulisan
Adapun yang akan menjadi sistematika penulisan yang akan digunakan dalam
penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah,
manfaat, metodologi penulisan dan perancangan dan sistematika penulisan.

BAB II :DASAR TEORI
Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori dan teori terapan dari komponen yang
digunakan dalam rangkaian keseluruhan sistem elektronik dan mekanik. Literaturliteratur yang mendukung akan disertakan untuk pemahaman yang baik.

BAB III:PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini dibahas mengenai langkah-langkah perancangan sistem elektronika dan
mekanik berdasarkan blok diagram yang telah disertakan.

BAB IV:PENGUJIAN DAN ANALISA
Pada bab ini dibahas mengenai pengujian dari komponen sistem yang ada berdasarkan
spesifikasi komponen. Pengujian sensor terhadap variabel objek dan besaran untuk
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mendapatkan data. Data yang diperoleh akan diolah menjadi kesimpulan berbentuk
dan sistematik.

BAB V:PENUTUP
Pada bab ini akan dibahas tentang inti simpulan dari hasil pengujian sistem dan data
hasil pengujian, saran yang dating setelah realisasi rancangan dan pembuatan ini
selesai.
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