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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Perancangan 

Miniatur Pengendali Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Panjang Antrian Kendaraan 

Berbasis PLC. Hasil-hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan secara Nasional 

maupun Internasional, sebagai berikut : 

Bram (2011) melakukan penelitian mengenai “Rancang Bangun Protipe Pengatur 

Lampu Lalu Lintas Menfaatkan Sensor Tekan”. Pada penelitian ini mengangkat masalah 

kemacetan yang terjadi pada jalan-jalan protokol di kota Jakarta yang jumlah arus lalu 

lintasnya tidaklah sama di setiap waktu, untuk itu dirancanglah suatu sistem yang dapat 

mengendalikan durasi nyala lampu lalu lintas yang dapat sesuai dengan jumlah 

kepadatan kendaraan dengan menggunakan sensor tekan yang bertujuan untuk 

mengendalikan nyala lampu lalu lintas secara otomatis. Pada skripsi ini dilakukan 

rancang bangun prototipe pengatur lampu lalu lintas dengan memanfaatkan sensor tekan 

yang bertujuan untuk mengendalikan nyala lampu lalu lintas secara otomatis sesuai 

dengan tingkat kepadatan yang terjadi. Perangkat ini bekerja menggunakan LED dan 

photodioda sebagai sensor pendeteksi kepadatan lalu lintas serta mikrokontroler AVR 

ATMEGA 8535. Dari hasil pengujian sensor yang dipasangkan pada miniatur 

perempatan jalan raya sesuai dengan kondisi lapangan, ditunjukkan bahwa perangkat 

mampu mengendalikan durasi nyala lampu lalu lintas secara otomatis berdasarkan 

kepadatan yang terjadi dengan batasan durasi tekan ≥ 30 detik setelah menyelesaikan 

siklus durasi normal yang sedang berlangsung. 

Sihombing (2007) melakukan penelitian mengenai “Perancangan Miniatur 

Traffic Light pada Simpang Empat dengan Menggunakan Programmable Logic 

Control”. Pada penelitian ini mengangkat masalah kemacetan pada jalan raya yang tidak 

bisa dihindari, apalagi pada perempatan jalan atau pada perhentian lampu lalu-lintas, 

sementara kondisi fase lampu lalu-lintas, badan jalan dan peralatan pengendali lampu 

lalu-lintas kurang memadai yang merupakan jadi masalah yang umum terjadi di kota-

kota padat. Untuk itu diperlukan suatu alat yang dapat mengatur lalu-lintas kendaraan 

tersebut. Pada penelitian ini juga mengembangkan fasilitas percobaan traffic light pada 
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laboratorium dengan menggunakan PLC (Programmable Logic Control) sebagai alat 

pengendalian traffic light tersebut. Dengan penambahan panel yang baru untuk simulasi 

traffic light yang lebih besar dan sesuai jalur alur kendaraan, serta membuat pengujian 

dan program simulasi yang dapat dimodifikasi, melalui penelitian ini akan dirancang 

suatu sistem traffic light dengan perempatan jalan empang simpang dengan sistem 12 

bit keluaran. 

Zulfikar dkk, (2015) melakukan penelitian mengenai “Desain Sistem Kontrol 

Traffic Light Adaptif Pada Persimpangan Empat Berbasis PLC Siemens”. Pada 

penelitian ini mengangkat masalah mengenai sistem traffic light yang ada saat ini masih 

menggunakan waktu tetap sebagai pengendali nyala lampunya. Namun sistem ini 

memiliki kekurangan, salah satunya pada jam sibuk kendaraan harus menunggu lama 

disalah satu jalur. Sehingga diperlukan suatu sistem kontrol traffic light yang dapat 

memprioritaskan jalur yang lebih padat kendaraan. Kontrol traffic light adaptif bekerja 

dengan mendeteksi jumlah antrian kendaraan pada suatu jalur. Sistem ini bekerja 

dengan sensor yang mendeteksi panjang antrian kendaraan. Terdapat tiga sensor yang 

akan mendeteksi panjang antrian kendaraan pada setiap jalur. Jika antrian kendaraan 

mencapai sensor pertama maka waktu yang diberikan pada lampu hijau adalah 5 detik 

lebih lama dari waktu normal pada jalur tersebut. Jika antrian kendaraan mencapai 

sensor kedua maka waktu yang diberikan pada lampu hijau adalah 10 detik lebih lama 

dari waktu normal dan jika antrian kendaraan telah mencapai sensor ketiga sistem akan 

memberikan waktu nyala lampu hijau sangat lama yaitu 15 detik lebih lama dari waktu 

normal. Pada sistem kontrol traffic light adaptif ini terdapat dua buah sensor kemacetan 

yang diletakkan pada pertengahan jalur simpang empat yang akan menghidupkan 

seluruh lampu merah jika terjadi hal tidak terduga seperti saat setelah padamnya aliran 

listrik. Dengan sistem kontrol traffic light adaptif ini waktu terlama antrian kendaraan 

adalah 92 detik, jika seluruh sensor pada setiap jalur bekerja dan waktu tercepat adalah 

47 detik yaitu waktu pada saat normal.   
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Kendali Lampu Lalu Lintas 

Bram (2011), lampu lalu lintas merupakan suatu perangkat yang sangat diperlukan 

dalam proses pengaturan arus lalu lintas pada persimpangan. Pengaturan arus lintas 

tersebut dimaksudkan agar kendaraan-kendaraan pada masing-masing jalur bergerak 

bergantian tanpa ada saling ganggu antar arus lintas yang terjadi di persimpangan. 

Lampu lalu lintas sangat berperan penting dalam proses pengendalian arus lalu 

lintas pada setiap persimpangan, hal ini dikarenakan lampu lalu lintas memiliki 

beberapa tujuan penting yaitu: 

1. Memfasilitasi persimpangan antara jalur utama untuk kendaraan dan jalur 

sekunder untuk pejalan kaki sehingga kelancaran pada jalan utama dapat 

terjamin. 

2. Untuk menghindari hambatan yang terjadi karena konflik arus lalu lintas dari 

berbagai arah pergerakan kendaraan sehingga dapat mempertahankan 

kapasistas simpang khususnya pada jalur utama. 

3. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tumbukan (collision) 

antar kendaraan pada arah yang terdapat konflik. 

Adapun demikian, berdasarkan cara pengendaliannya maka jenis kendali lampu 

lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu: 

1.  Fixed Time Traffic Signal, yaitu suatu cara pengoperasian lampu lalu lintas 

dimana durasi waktu nyala lampu lalu lintas bersifat tetap (konstan).  

2. Actuated Traffic Signal, yaitu suatu cara pengoperasian lampu lalu lintas 

dengan lamanya durasi nyala lampu selalu berubah-berubah biasanya 

tergantung pada waktu dan jumlah antrian kendaraan yang terjadi pada suatu 

persimpangan. 

Sebelum melewati suatu persimpangan para pengemudi diwajibkan untuk 

mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan, rambu-rambu tersebut berupa lampu 

petunjuk yang terdiri dari tiga buah warna. Lampu tersebut dipasang dalam sebuah box 

yang diberi tiang dan ditempatkan diujung sebelah kiri, ditengah-tengah ruas jalan atau 

diatas setiap jalan pada suatu persimpangan sehingga memudahkan para pengemudi 

untuk melihatnya. 
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Sihombing (2017), adapun warna lampu yang digunakan pada traffic light untuk 

memberikan rambu-rambu kepada para pengemudi adalah lampu merah, kuning, dan 

hijau. Gambar 2.1 di bawah memperlihatkan arti dari kode-kode warna yang digunakan 

pada traffic light 

 

Gambar 2.1 Bentuk urutan fase dan arti warna-warna lampu lalu lintas 

(Sumber : Sihombing, 2007) 

2.2.2 Metode yang digunakan untuk Menentukan Waktu Penyalaan Lampu Lalu  

Lintas 

Anggara dan Sundari (2005), metode penentuan waktu penyalaan lampu lalu 

lintas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang telah dikembangkan 

oleh F.V Webster. Untuk 

menentukan waktu penyalaan lalu lintas dapat dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a.  Pengukuran aliran kendaraan di persimpangan 

  Aliran kendaran diukur menurut jenis kendaraan (mobil, minibus atau truk, sepeda 

motor) dan arah pergerakannya. 

b. Pembagian fase dari pergerakan yang ada di persimpangan  

  Pembagian fase terutama ditentukan oleh jumlah ruas jalan yang memasuki 

persimpangan dan jumlah arus atau volume kendaraan yang belok kanan (right 

turning traffic). 

c.  Menentukan aliran jenuh (Arus Saturasi) 

  Untuk menentukan besarnya arus saturasi atau aliran jenuh pada masing-masing 

pergerakan, dapat dilakukan dengan mengukur lebar jalan dan kondisi lingkungan 

(faktor minor lainnya seperti ada kendaraan yang parkir dipersimpangan jalan 

tersebut). Rumus untuk menentukan aliran jenuh adalah sebagai berikut. 

𝑺 = 𝟓𝟒𝟎 𝑾 

W = lebar jalan menuju persimpangan yang digunakan untuk mengalirkan arus.  
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d. Menentukan tingkat arus lalu lintas atau flow rasio  

 Anggara dan Sundari (2005), setiap ruas individu-individu pada suatu fase akan 

mempunyaiflow rasio yang berbeda-beda yang bervariasi menurut waktu. Untuk 

menentukan tingkat arus lalu lintas jalan masuk dapat dinyatakaan dengan nilai y 

dan dirumuskan sebagai berikut. 

𝒚 = 𝒂𝒍𝒊𝒓𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒂𝒂𝒏/𝒂𝒍𝒊𝒓𝒂𝒏 𝒋𝒆𝒏𝒖𝒉  

e. Menentukan waktu hilang total per siklus  

 Waktu hilang total per siklus adalah jumlah waktu sia-sia pada starting delay 

dan waktu sia-sia pada periode antar hijau. Rumus untuk menentukan waktu hilang 

total per siklus adalah sebagai berikut.  

𝑳 = ∑( 𝑰 − 𝒂) +  ∑ 𝒍 

l = Rata-rata waktu hilang per fase yang diakibatkan sifat inersia antrian dan   

besarnya ditetapkan 2 detik per fase. 

I =  Periode antar hijau. 

a =  Periode Kuning, ditetapkan nilainya 3 detik per fase. 

f. Menentukan waktu siklus, waktu hijau efektif dan waktu hijau aktual  

 Panjang waktu siklus pada lampu lalu lintas yang beroperasi secara fixed time 

tergantung pada panjang waktu siklus. Waktu siklus dapat dikatakan optimal 

apabila panjang antrian atau waktu menunggu keseluruhan ruas jalan masuk 

menuju persimpangan tersebut dapat diminimasi. Rumus untuk menentukan waktu 

siklusadalah sebagai berikut.  

𝑪
𝒐=

𝟏.𝟓𝑳+𝟓

𝟏−𝒀

 

L = Waktu hilang total per siklus (dalam detik) 

Y = Jumlah nilai-nilai y maksimum untuk semua fase yang membangun siklus 

tersebut (∑ 𝑦) 

Waktu hijau efektif yaitu waktu efektif yang dipergunakan kendaraan untuk 

bergerak melintasi persimpangan selama periode hijau, ditentukan dengan rumus 

sebagai berikut.  

𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 𝑯𝒊𝒋𝒂𝒖 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇 = 𝒚
(𝑪𝒐 − 𝑳)

𝒀
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Anggara dan Sundari (2005), waktu hijau aktual yaitu lamanya waktu lampu lalu lintas 

menyala hijau, dirumuskan sebagai berikut. 

𝑲 = 𝒈 + 𝒍 − 𝒂 

l =  Waktu hilang tiap fase, ditetapkan bernilai 2 detik 

k = Waktu hijau aktual 

a = Waktu kuning, ditetapkan bernilai 3 detik 

g = Waktu hijau efektif. 

2.2.3  Dimensi Kendaraan 

 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Perhubungan Darat 

(1996), dimensi kendaraan standar Bina Marga ternyata sama dengan kendaraan standar 

dari Negara Jepang dimana merupakan Negara penyuplai kendaraan standar yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Dimensi kendaraan dapat dilihat pada gambar 2.2 

Gambar 2.2 Satuan Ruang Parkir Kendaraan Penumpang (dalam cm) 

(Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas  

Parkir Direktorat Perhubungan Darat, 1996) 

 

Keterangan: 

B = lebar total kendaraan;  L        = panjang total kendaraan;  

O = lebar bukaan pintu; a1, a2 = jarak bebas arah longikudinal 

R = jarak bebas arah lateral 
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Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Perhubungan Darat 

(1996), 

Gol I : B = 170 a1 = 10  Bp = 230 = B + O + R 

   O = 55 L  = 470 Lp = 500 = L + a1 + a2 

   R = 5  a2 = 20 

Gol II : B = 170 a1 = 10  Bp = 250 = B + O + R 

   O = 75 L  = 470 Lp = 500 = L + a1 + a2 

   R = 5  a2 = 20 

Gol III : B = 170 a1 = 10  Bp = 300 = B + O + R 

   O = 80 L  = 470 Lp = 500 = L + a1 + a2 

   R = 50  a2 = 20 

Dari pembagian golongan diatas dapat dirata-ratakan bahwa rata-rata panjang 

kendaraan mobil adalah 470 cm atau 4,7 m. 

2.2.4  Sensor Limit Switch 

Purnama (2012) limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang 

berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar Push ON 

yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas penekanan 

tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat saat katup tidak ditekan. Limit 

switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang akan memberikan 

perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Penerapan dari 

limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda (objek) yang bergerak. Simbol 

limit switch ditunjukan pada gambar 2.3 berikut. 

 

Gambar 2.3 Simbol dan Bentuk Limit Switch 

(Sumber : Purnama, 2012) 

Limit switch umumnya digunakan untuk : 

a. Memutuskan dan menghubungkan rangkaian menggunakan objek atau benda lain. 

b. Menghidupkan daya yang besar, dengan sarana yang kecil. 

c. Sebagai sensor posisi atau kondisi suatu objek. 
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Purnama (2012), prinsip kerja limit switch diaktifkan dengan penekanan pada 

tombolnya pada batas/daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi 

pemutusan atau penghubungan rangkaian dari rangkaian tersebut. Limit switch memiliki 

2 kontak yaitu NO (Normally Open) dan kontak NC (Normally Close) dimana salah satu 

kontak akan aktif jika tombolnya tertekan. Konstruksi dan simbol limit switch dapat 

dilihat seperti gambar 2.3 di bawah (Purnama, 2012). 

 

Gambar 2.4 Konstruksi dan Simbol Limit Switch 

(Sumber : Purnama, 2012) 

2.2.5 PLC (Programmable Logic Controller) 

Wicaksono (2009), definisi PLC berdasarkan National Electrical Manufactural 

Association (NEMA) adalah: “Alat elektronika digital yang menggunakan 

programmable memory untuk menyimpan instruksi dan untuk menjalankan fungsi-

fungsi khusus seperti: logika, sequence (urutan), timming (pewaktuan), penghitungan 

dan operasi aritmatika untuk mengendalikan mesin dan proses.” Dari namanya, kita 

dapat mengetahui definisi sederhana dari PLC. 

 

a. Programmable 

 Dapat diprogram (software based). 

b. Logic 

 Bekerja berdasarkan logika yang dibuat, menunjuk pada logika Boolen 

yang hanya terdiri dari 2 keadaan, ON atau OFF. 

c. Controller 

 Pengendali (otak) dari suatu sistem  
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Sihombing (2007), PLC (Programmable Logic Controller) adalah peralatan elektronik 

yang bekerja secara digital memiliki memori yang dapat diprogram untuk melakukan 

fungsi-fungsi khusus seperti logika, kerja berurutan (Sequencing), pewaktuan (Timing), 

pencacah (Counting) dan aritmatika untuk mengendalikan plant atau sistem melalui I/O 

Modules. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Programmable Logic Controller 

(Sumber : Sihombing, 2007) 

PLC dapat diprogram, dikontrol dan dioperasikan oleh seseorang, yang pada 

dasarnya menggambar garis dan peralatan dari diagram tangga (Ladder diagram). Hasil 

penggambaran di komputer menggantikan external wiring (pada rangakaian listrik) 

yang dibutuhkan untuk pengontrolan sebuah proses rangkaian. PLC akan 

mengoperasikan semua sistem yang memiliki output device yang menjadi ON ataupun 

OFF. Juga dapat mengoperasikan segala sistem dengan variabel output. PLC dapat 

dioperasikan pada sisi input dengan peralatan ON-OFF (Switch) atau dengan peralatan 

variabel input. 

Sistem PLC pertama dikembangkan dari komputer konvensional pada akhir tahun 

1960 dan awal 1970. PLC pertama banyak dipasang pada plan automotive, awal PLC 

digunakan dengan teknik automasi baru untuk mempersingkat jarak waktu dari prosedur 

pengawatan konvensional. Prosedur pengawatan yang baru atau revisi dari relay dan 

panel kontrol. Prosedur reprogram (pemograman ulang ) PLC telah menggantikan 

rewiring (instalasi ulang) dari panel yang penuh kabel, relay, timer dan kompenen 

lainnya. Jadi PLC bisa membantu mengurangi waktu rewiring yang cukup rumit dan 

cukup lama, digantikan dengan cara reprogram yang lebih cepat. Pada awal 1970 terjadi 

permasalahan prosedur pemrograman PLC. Program sangat sulit untuk dipahami dan 

membutuhkan seorang programmer ahli untuk melakukan suatu perubahan 

(modifikasi). Pada akhir 1970, pengembangan terhadap pembuatan program PLC 

menjadikannya lebih mudah. 
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a. Input/Output Devices 

Wicaksono (2009), PLC memiliki input device yang disebut sensor, output device serta 

controller. Peralatan yang dihubungkan pada PLC yang berfungsi mengirim sebuah 

sinyal ke PLC disebut input device. Sinyal input masuk pada PLC disebut input poin. 

Input poin ini ditempatkan dalam lokasi memori sesuai dengan statusnya on atau off. 

Secara umum, cara kerja sistem yang dikendalikan PLC cukup sederhana. 

 PLC mendapatkan sinyal dari input device 

 Akibatnya PLC mengerjakan logika program yang ada di dalamnya 

 PLC memberikan sinyal output device 

Dari penjelasan di atas, didapatkan definisi sebagai berikut: 

 PLC Input device: benda fisik yang memicu eksekusi logika/program pada 

PLC. 

Contoh: saklar (switch/toggle switch, push button) dan sensor. 

 PLC Output device: benda fisik yang diaktifkan oleh PLC sebagai hasil 

eksekusi program. Contoh ialah motor DC, motor AC, solenoid, relay dan 

lain-lain. 

pada input device yang menjadi sensor adalah push button dengan masukan arus. Sinyal 

yang diterima atau dihasilkan oleh peralatan berupa sinyal “discrete” ataupun “analog”. 

Discrete input device menghasilkan sinyal 0 dan 1, sedang analog input device 

menghasilkan sinyal dengan range tertentu (0, 1, 2, 3, 4,…..). demikian juga discrete 

output device diaktifkan sinya 0 dan 1, sedang analog output device dapat diaktifkan 

oleh sinyal dengan range tertentu (0, 1, 2, 3, 4,…..). 

 

Gambar 2.6 Diagram hubungan PLC dan input/output Peralatan 

(Sumber : Wicaksono, 2009) 
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b. CPM2A 40CDR 

https://provtomatika.ru/docs/omron/plc/cpm2a.pdf, CPM2A 40CDR adalah PLC 

(Programmable Logic Controller) compact keluaran OMRON dengan jumlah 24 input 

dan 16 output. Product ini sudah memiliki port RS-232 yang dapat dihubungkan ke 

computer untuk programming maupun touch screen atau alat lainnya, dan juga port 

peripheral CIF02 untuk dihubungkan ke console dan converter RS-232. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 PLC CPM2A 40CDR 

(Sumber : http://www.proavtomatika.ru/docs/omron/plc/cpm2a.pdf) 

https://provtomatika.ru/docs/omron/plc/cpm2a.pdf

