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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Traffic Light adalah suatu lampu indikator pemberi sinyal yang di tempatkan di

persimpangan jalan, atau lokasi-lokasi lain untuk menunjukkan keadaan aman

agar mengendarai atau berjalan sesuai dengan kode warna pada Traffic Light.

Traffic Light juga membawa peranan besar diantaranya bagi pengguna jalan raya

itu sendiri. Bisa dibayangkan jika suatu jalan raya tidak menggunakan Traffic

Light bisa dipastikan kondisi lalu lintas akan menjadi kacau, serta timbulnya

banyak kecelakaan. Dengan demikian terlihat jelas akan fungsi dan arti penting

adanya Traffic Light keselamatan sangat dibutuhkan oleh para pengguna jalan

ketika berada di persimpangan jalan. traffic light berfungsi untuk menertibkan

kendaraan-kendaraan yang berada pada persimpangan jalan, berdasarkan

fungsinya tersebut tentunya peran lampu lalu lintas sangatlah penting. Dapat kita

bayangkan jika tiba-tiba lampu lalu lintas yang berada pada persimpangan tidak

menyala, tentunya pelanggaran terjadi dimana-mana seperti saling mendahului

dalam melewati suatu persimpangan. Hal tersebut akan mengakibatkan kemacetan

yang cukup panjang di jalan dan sangat merugikan semua pihak. Proses kerja dari

sebuah Traffic Light adalah bergantian berurutan secara otomatis. Yang dimaksud
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bergantian disini adalah dalam satu proses kerja hanya ada satu output yang

bekerja. Sedangkan berurutan maksudnya adalah dalam proses kerja bergantian

tersebut pergantian keluarannya berpindah secara urut. Dimulai dari merah

kemudian hijau lalu kuning. Setelah kuning akan kembali lagi secara otomatis ke

merah. Dimana keluaran atau beban yang digunakan berupa lampu indikator

merah, kuning dan hijau.

Sistem Traffic Light pada persimpangan unila masih menggunakan timer secara

umum yang kurang mampu mengatasi masalah yang sering terjadi pada

persimpangan, maka dari itu di pasang sensor infra merah pendeteksi adanya

kepadatan guna mengetahui padat nya kendaraan yang ada pada persimpangan

unila dan di pasang sebuah kamera beserta alarm berfungsi agar mengetahui

masyarakat yang sering melanggar lalulintas.

Programmable Logic Controller (PLC) merupakan pengendalian logika yang

dapat diprogram. PLC menggunakan relay sebagai input dan outputnya. PLC

banyak digunakan dalam dunia industri sebagai pengendali alat-alat industri yang

digunakan. Prinsip kerja PLC berupa sinyal dari peralatan input luar diterima oleh

sebuah PLC dari sistem yang dikontrol. Peralatan input luar misalnya: saklar,

sensor, tombol, dan lain-lain. Selanjutnya oleh unit prosesor sentral atau CPU

yang ada di dalam ingatan (memory). Keputusan di ambil CPU dan perintah yang

diperoleh  di berikan melalui modul output. Salah satu contoh aplikasi dari sebuah

PLC adalah pada Traffic Light. Di atas merupakan pengendalian yang di rancang

oleh peneliti pada Traffic Light simpang unila.
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Pada penelitian ini dimaksudkan penulis melakukan uji Traffic Light

menggunakan PLC pada persimpangan Universitas Lampung, Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya seringkali

masyarakat melanggar lampu lalulintas.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Membuat model sistem Traffic Light yang mampu mendeteksi adanya

kepadatan kendaraan digunakan untuk mengatur lamanya waktu lampu hijau

dan merah.

2. Membuat model Traffic Light yang dapat mendeteksi adanya pelanggaran

lalu lintas dengan menggunakan sensor dan kamera pada rambu lalu lintas.

C. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam pembuatan Traffic Light

menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) Type Zen ini adalah :

1. Sebagai model pengatur Traffic Light yang bekerja berdasarkan kepadatan

kendaraan di persimpangan unila.

2. Sebagai acuan untuk meningkatkan fungsi kerja Traffic Light yang ada pada

persimpangan unila agar lebih efektif.

D. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana merancang suatu Traffic Light dengan menggunakan PLC omron

CPM1A20-CDR-A-V1 sebagai kontrol pada sensor pendeteksi adanya kepadatan
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kendaraan (infra merah), serta pengambilan gambar kendaraan yang melanggar

lalulintas.

E. BATASAN MASALAH

Tugas Akhir ini, hanya membahas tentang sistem pengontrolan traffic light yang

efektif, sederhana dan tidak membahas tentang:

1. Catu daya cadangan (UPS) pada saat listrik umum padam. Jalur yang

digunakan adalah 1 buah persimpangan, dan hanya membedakan waktu nyala

lampu hijau dalam 2 waktu, yaitu waktu sepi dan waktu padat.

2. Hasil foto shut yang didapat pada pelanggaran lalu lintas di persimpangan

unila.

F. HIPOTESIS

Hipotesis awal pembuatan Traffic Light simpang unila dapat memanfaatkan

teknologi Programmable Logic Controller (PLC), dan sensor infra merah sebagai

sensor kepadatan, pelanggaran lalu lintas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memberikan pengarahan secara

jelas permasalahan laporan tugas akhir ini  dan juga merupakan garis besar

pembahasan dan tiap-tiap bab diuraikan sebagai berikut:
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PENDAHULUAN

Menjelaskan tugas akhir secara umum, berisi latar belakang, tujuan, manfaat

penelitian, batasan, perumusan masalah, dan sistematika penulisan.

TEORI DASAR

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar tentang teori dasar yang digunakan dan

berhubungan dengan sistem yang dibuat.

METODE PENELITIAN

Memuat langkah-langkah yang di lakukan pada penelitian, diantaranya waktu dan

tempat penelitian, alat dan bahan, komponen serta perangkat  penelitian, prosedur

kerja, perancangan, dan pengujian sistem.

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi mengenai hasil pengujian dari percobaan dan membahas

terhadap data-data hasil pengujian yang diperoleh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh selama

proses pembuatan dan implementasi sistem.


