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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi transportasi yang semakin hari semakin pesat 

menyebabkan pengguna alat-alat transportasi bebas memilih alat transportasi 

sesuai kondisi dan kebutuhan. Salah satu perkembangan teknologi transportasi 

mengacu pada kendaraan yang melaju di jalan raya, baik itu kendaraan 

bermotor tidak bermotor. 

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. Untuk menanggulagi hal ini 

sebenarnya merupakan tugas dari polisi yang tidak setiap hari berada dijalan 

untuk mengatur lalulintas dan tidak akan sanggup untuk menghitung jumlah 

kendaraan jumlah kendaraan yang lewat. 

Untuk mengatur lalulintas di setiap tempat  yang membutuhkan seperti 

pertigaan, perempatan, maupun perlimaan yang padat laju lalulintasnya 

diperlukan alat pengaturan lalulintas yang sering disebut traffic light dan alat 

pendeteksi kepadatan lalulintas. Alat ini mampu mengatur laju lalu lintas 

dengan mengatur jalan kendaraan secara bergantian yang melewati tempat 

tertentu setiap hari selama hampir 24 jam sehari dan pada alat ini perlu 

dipasangkan yang setiap harinya. 
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Karena adanya ketidaksamaan atau relatif berbeda dari setiap tempat 

dalam pengamatan dan penentuan kepadatan lalulintas dan volume kendaraan, 

maka dirancang dan dibuat alat pendeteksi kepadatan lalulintas menggunkan 

sensor untrasonik berbasis mikrokontroller.  

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Cara kerja dari alat pendeteksi kepadatan lalulintas yaitu sensor 

mendeteksi laju kendaraan saat suatu jalur diberi hak jalan atau traffic light 

menunjukan lampu hijau dengan range waktu pendeteksian yang dibatasi oleh 

lamanya hak jalan yang berkisar antara 25 detik dan pada saat itu alat 

menembakan sensornya dengan dilengkapi counter yang dapat mengetahui 

atau menindentifikasikan tingkat kepadatan lalulintas. Kepadatan lalulintas 

dapat diindentifiksi menjadi lima bagian yaitu padat, normal, sepi, sangat sepi. 

Dalam penentuan nilai atau tingkat kepadatan lalulintas dengan counter 

yang menghitung jumlah sensor yang ditembakan dengan media utrasonic 

dengan batasan yang telah ditentukan, akan menetukan sinyal saat obyek 

melintas yang menambah nilai counter. Apabila tidak ada obyek yang 

melintas receiver tidak merespon sinyal ultrasonic yang dipantulkan karena 

melebihi jarak deteksi obyek yang telah ditentukan, sehingga tidak menambah 

nilai counter. 

Kepadatan akan diketahui oleh nilai counter yang terekam selama 25 

detik. Semakin banyak nilai counter mengindikasi bahwa lalulintas lebih 

padat karena lebih banyak obyek yang memantulkan sinyal ultrasonic yang 
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ditembakkan, semakin sedikit nilai counter mengindikasikan bahwa lalulintas 

sepi karena lebih sedikit obyek yang memantulkan sinyal ultrasonic yang 

ditembakkan. 

1.3. BATASAN MASALAH 

Penulisan membatasi penelitian tugas akhir ini pada : 

1) Sensor yang digunakan ultrasonic diletakkan pada persimpangan jalan 

2) Penempatan sensor di pinggir jalan + 2 meter dan jarak tembak sensor 3 

meter yang terhitung dalam counter. 

3) Sensor aktif dan pengaturannya ditentukan oleh limit Mikrokontroller 

AT89S51 

4) Pengaturan penempatan sensor berada pada tepi jalan untuk 

memudahkan pengamatan. 

5) Display kepadatan lalulintas diwakili dengan 5 lampu yang beda warna 

untuk masing-masing tingkat kepadatan. 

6) Pengukuran kerja sensor dan Mikrokontroller AT89S51.   

1.4. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT 

1.4.1  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan alat yang mampu 

mengatur lalulintas pada persimpangan jalan. 

1.4.2.   MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menggunakan 

mikrokontroller AT89S51 dalam suatu aplikasi tertentu serta dapat 
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mengetahui cara pemrograman menggunakan mikrokontroller 

AT89S51. 

1.5. TINJAUN PUSTAKA 

Pada penelitian terdahuluan, sensor ini telah digunakan untuk sensor 

pendekteksi pemadam kebakaran oleh mahasiswa elektro. Dengan adanya 

keberhasilan pembacaan maka kami mencoba untuk memakai pada alat ini 

untuk mendeteksi kepadatan lalulintas yang belum pernah dibuat oleh 

mahasiswa manapun. 

1.6. METODE PENELITIAN 

Untuk membuat alat pengatur lalulintas ini, agar mudah pembuatanya 

maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu : 

1.6.2. Metode Observasi 

Dengan menggunkan survey di perempatan satu dengan perempatan 

yang lain, ternyata lamanya lampu nyala berbeda-beda tergantung 

kepadatan lalulintas. 

1.6.3. Metode Rancang Bangun 

1.6.3.1. Hardware 

Perancangan hardware disini adalah perancangan rangkaian driver 

lampu lalulintas yang disatukan fisik (dalam 1 PCB), perancangan 

catu daya, dan pembuatan kabel konektor untuk penghubungan 

port serial. Perancangan hardware bersifat prototype dari 
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perangkat sesungguhnya dan untrasonic terletak pada lampu 

lalulintas. 

1.6.3.2. Software eksperimen. 

Untuk menjalankan kesatuan komponen yang telah terbentuk 

dilakukan penyusunan program. Program yang akan dibuat adalah 

program pada mikrokontroller AT89S51 .untuk mengendalikan 

sensor utrasonic. 

1.6.4. Metode Eksperimen 

Dengan terselesaikan perancangan hardware dan software maka 

dilakukan uji coba untuk menjalankan lampu lalulintas. Uji coba 

dilakukan berkali-kali hingga peralatan pada sensor ultrasonic dapat 

berjalan dengan baik. 

1.6.5. Metode pengujian 

Alat ini diketahui fungsi tidaknya pada keadaan yang sesungguhnya, 

yaitu ditempatkan pada jalan sebelah samping sambil berdiri dan 

sensor ditempatkan pada saat lampu hijau berhasil tidaknya akan 

terlihat pada waktu sensor memantulkan bila mengenai suatu mobil 

yang akan menambah counter. 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Tuga akhir ini akan terdiri dari lima bab dengan bahasan tiap bab adalah: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang 

masalah rumusan masalah, batasan masalah, tinjauan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistemmatika  penulisan. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Landasan teori memuat tentang teori-teori yang 

mendukung dalam pembuatan alat pengaturan lalulintas. 

BAB III. PERANCANGAN ALAT DAN PROGRAM 

Perancangan alat dan program menjelaskan tentang 

fungsi dari tiap-tiap bagian rangkaian alat pengaturan lalulintas 

dan langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan 

program. 

BAB IV.  ANALISA 

Berisi tentang data hasil pengujian dan analisa dari 

pengujian yang di dapat. 

BAB V.  PENUTUP 

Penutup berisi beberapa kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil perancangan, perakitan dan pengujian yang dilakukan, 
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juga berisi tentang saran-saran untuk pengembangan pada 

masa yang akan datang. 




