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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pada umumnya, traffic light menggunakan sistem pewaktuan tetap. Kendaraan 

pada sebuah jalur dapat berjalan jika waktu yang diberikan telah mencapai batas waktu 

tunggu yang ditentukan. Sistem tersebut memiliki kekurangan, karena jumlah kendaraan 

yang melewati suatu jalur menuju persimpangan bervariasi terhadap waktu. Sehingga 

pada jam-jam sibuk kendaraan harus menunggu lama pada satu jalur, sementara jalur 

lain tidak dan bahkan kadang-kadang ada jalur yang tidak ada kendaraan sama sekali. 

Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan waktu lebih 

lama pada suatu jalur menurut panjang antrian kendaraan. 

Di kota-kota besar di Indonesia baik dipersimpangan jalan maupun 

diperempatan jalan lampu rambu-rambu lalu lintas kebanyakan menggunakan 

mikrokontroler dengan menggunakan sistem waktu atau sering kita sebut Pretimed 

Traffic Signal yaitu: urutan sinyal yang berulang-ulang secara teratur yang dihasilkan 

menggunakan program waktu yang ditentukan. Penyalaan lampu rambu lalu lintas 

dengan sistem mikrokontroler/Pretimed Traffic Signal khususnya di kota-kota besar di 

Indonesia tidak efisien lagi. Karena waktu yang ditentukan tidak sebanding dengan 

kepadatan arus lalu lintas yang semakin lama semakin bertambah terus di sebuah 

persimpangan/perempatan jalan di kota besar Indonesia.  

Pada penelitian ini diangkat topik “Perancangan Miniatur Pengendali Lampu 

Lalu Lintas Berdasarkan Panjang Antrian Kendaraan Berbasis PLC”. Sensor yang 

digunakan adalah sensor limit switch bekerja mendeteksi panjang antrian kendaraan 

pada jalur persimpangan jalan, dengan tujuan memprioritaskan durasi waktu hijau pada 

suatu jalur. Limit Switch diletakkan sesuai dengan data rata-rata panjang antrian sesuai 

dengan jalur yang telah ditetapkan. PLC yang digunakan adalah OMRON CPM2A 

dengan jumlah 40 I/O berfungsi sebagai pengendali dalam sistem ini, dimana nantinya 

PLC akan menambahkan durasi lampu hijau pada suatu jalur yang terdeteksi sensor 

limit switch.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

Bagaimana merancang sistem miniatur pengendali lampu lalu lintas berdasarkan 

panjang antrian kendaraan berbasis PLC OMRON SYSMAC 40CDR?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberi batasan-

batasan permasalahan sebagai berikut : 

1. Pengaturan nyala lampu lalu lintas berupa simulasi yang mengambil dari studi 

kasus pada perempatan Dasan Cermen. 

2. Sensor ditempatkan pada badan jalan Prabu Rangkasari dan jalan TGH. Lopan 

yang direpresentasikan sebagai jalur 1 dan jalur 2 pada miniatur perempatan 

jalan raya. 

3. Untuk mendeteksi panjang antrian kendaraan, perangkat yang digunakan adalah 

sensor limit switch. 

4. Perancangan miniatur lampu lalu lintas ini dibuat dengan mempertimbangkan 

jarak peletakan sensor limit switch terhadap persimpangan berdasarkan kondisi 

panjang antrian kendaraan. 

5. Aktifnya sensor pada badan jalan dengan menganggap terjadi panjang antrian 

kendaraan dengan jarak normal antar kendaraan. 

6. Pada penelitian ini tidak membahas penetapan waktu tunggu sensor 10 detik dan 

penambahan durasi 10detik lampu hijau pada jalur yang terdeteksi sensor. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

Mendapatkan rancangan sistem miniatur pengendali lampu lalu lintas 

berdasarkan panjang antrian kendaraan berbasis PLC OMRON SYSMAC 

40CDR dengan memanfaatkan sensor limit switch sebagai pemberi sinyal 

masukkan ke PLC yang bertugas sebagai pengendali utama untuk dapat 

menyalakan LED yang berperan sebagai lampu lalu lintas. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan tentang metode sistem kontrol 

PLC yang diaplikasikan pada lampu lalu lintas untuk mengurangi 

kepadatan/kemacatan yang terjadi pada masing-masing jalur perempatan lalu 

lintas 

2. Untuk instansi terkait, diharapkan bahwa metode sistem kontrol PLC dapat 

dijadikan alternatif solusi bagaimana mengurangi kepadatan/kemacatan yang 

terjadi pada perempatan lampu lalu lintas. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sistematika penulisan yang 

disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penilitian, Sistematika Penulisan.  

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dan teori-teori penunjang 

penyusunan penelitian.  

 

BAB III :  METODE PERANCANGAN 

Membahas tentang perancangan sistem, lokasi dan waktu penelitian, 

alat dan bahan penelitian, dan langkah-langkah penelitian.  

 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang perancangan data sistem, pengujian modul 

perangkat secara keseluruhan, dan pemrograman ladder. 
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BAB V   : PENUTUP 

Membahas tentang hasil kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pada 

penelitian yang telah dilakukan  


