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ABSTRAK
Perkembangan pengguna jalan raya baik roda dua maupun roda empat s emakin meles at. Ini berdampak
pada s emakin padatnya pengguna jalan raya yang memakai jalan. Dengan s emakin padatnya jalan raya,
mengakibatkan macet terjadi dimana- mana, antrian kendaraan yang s angat panjang di traffic light maupun
jalan- jalan protokol menuju tempat wis ata kota maupun kabupaten Bandung.
Untuk mengurangi kepadatan ters ebut, penulis akan merancang pus at informas i navigas i trafik
jalan raya yang memuat kondis i kepadatan jalan protokol yang akan dilewati. Pus at informas i ini
menggunakan goole maps traffic yang dapat menampilkan peta jalan s erta kondis i lalu lintas ,s is tem ini
dapat menampilkan keadaan traffic jalan. Sis tem ini akan ditampilakan pada layar LCD yang akan
ditempatkan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dengan adanya pus at informas i ini,
pengguna jalan dapat mengetahui keadaan traffic jalan protokol yang akan dilalui baik itu s edang padat
ataupun jalan s edang s epi.
Has il akhir s is tem yang penulis buat ini adalah s is tem membunyai delay booting maks imal 2 menit,
updating data traffic adalah s etiap 5 menit s ekali dan mendapatkan apres ias i pengguna jalan s es uai s urvey
yang dilaks anakan penulis s ebes ar 97 % puas dengan s is tem yang dibuat.
Kata kunci : traffic light, alternatif, jalan raya, google maps traffic.

ABSTRACT
The

growth of the road us ers are bycycle or car the more s treaked. This res ulted in a dens ity

of highway us ers who us e the road. With the dens ity of roads , res ulting in cras hes occurs everywhere, a very
long vehicle queues at a traffic light or the Protocol roads toward the city attractions as well as the Bandung .
To reduce the dens ity, the author will des ign information center of traffic navigation for road us ers , that
contains

the condition

of dens ity ramp protocol

that will

be bypas s ed. This

information

centre us ing goole maps traffic that can dis play a map of the road and traffic conditions , the s ys tem is able to
dis play the

State

of the traffic road. The

the Trans port Department Office of Bandung

s ys tem

will

be dis play on LCD

s creens will

be

placed in

Regency. By having this information, us ers can know the State

of the traffic path protocol that will pas s either it being traffic jam or roads are des erted.
The end res ult of the s ys tem that the author created this is have s ys tem boot delay of a maximum of 2
minutes , updating the data traffic is every 5 minutes

and the appropriate road us ers s urvey carried out the

author of 97% s atis fied with the s ys tem that is created.
Keywor ds : traffic light, alternative, highways, google map traffic .
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Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi yang sangat melonjak tinggi,
maka dampaknya yaitu padatnya jalan- jalan protokol di Bandung karena pertumbuhan pengguna
kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan ruas ruang jalan yang dilalui. Kenyataan seperti
ini terjadi di jalan protokol Kota dan Kabupaten Bandung saat ini. Kemacetan terjadi dimana mana apalagi jika pada akhir minggu, pengguna kendaraan baik itu warga bandung maupun
wisatawan domestik yang ke Bandung menambah volume kendaraan yang memadati jalan
Bandung. Kondisi ini diperparah dengan ketidaktahuan dan belum adanya media yang
memberitahu kondisi kepadata lalu lintas di jalan- jalan protokol Bandung.
Dengan dibuatnya sistem ini bertujuan untuk meberitahu pengguna jalan kondisi kepadatan
kaku kintas dijalan yang akan mereka lewati terutama jalan protokol Bandung. Sistem ini
memuat beberapa daerah jalan dengan kepadatan lalu lintas yang sangat ramai da sangat padat,
yaitu Bojong soang, Buah Batu, Sayati dan Kopo.
Sistem ini dibuat berdasarkan data kebutuhan sistem yang diambil dari beberapa sample
pengguna jalan raya dengan hasil bahwa sistem yang ditawarkan sangat dibuuhkan untuk kondisi
sekarang.
2. Das ar Te ori
2.1 Mini PC

Mini PC adalah sebuah komputer berukuran kartu kredit yang dihubungkan ke monitor dan
keyboard. Ini merupakan komputer kecil yang mampu digunakan dalam proyek-proyek
elektronik, dan untuk banyak hal yang tidak PC desktop Anda, seperti spreadsheet, pengolah
kata dan permainan. Hal ini juga memainkan video definisi tinggi. Mini PC ini menggunakan
operating system yang disimpan di media penyimpanan biasanya SD Card.
2.2 Mikropros e s or[2]

Mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit (CPU) elektronik komputer yang
terbuat dari transistor mini dan sirkit lainnya yang disimpan diatas sebuat sirkit terintegrasi
semikonduktor. Sebelumnya, CPU elektronik terbuat dari dari sirkit terintegrasi TTL terpisah.
Evolusi dari mikroprosesor dari dahulu awalnya sebagai driver dalam kalkulator, dalam
perkembangan kekuatan telah menuju dominasi mikroprosesor di berbagai jenis komputer, setiap
sistem dari mainframe terbesar sampai ke komputer pegang terkecil sekarang menggunakan
mikroprosesor sebagai otaknya atau pusatnya.
2.3 Sis te m Ope ras i[1]

Menurut American National Standart Institute (ANSI) Operating System adalah software
yang mengontrol pelaksanaan program- program computer, yaitu dengan mengatur waktu
proses,pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi,
penyimpanan, pengolahan data dan sebagai bentuk layanan yang terkait.
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Selain itu ada juga yang menyebutkan sistem operasi merupakan program yang bertindak
sebagai perantara antara user dengan perangkat computer. Sistem operasi ini digunakan untuk
mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user.
2.4 Jaringan Lokal (LAN)

LAN (Local Area Network ) merupakan rancangan dasar dari jaringan komputer. Secara
umum merupakan dua buah komputer atau lebih yang saling terhubung melalui sebuah kabe l
(kabel jaringan atau koneksi wireless) sehingga setiap node komputer saling berhubungan dan
dapat saling melakukan akses. Cakupan dari LAN tidak begitu besar, hanya dapat mencakup
daera kecil atau daerah lokal saja. LAN terdiri dari perangkat- perangkat komunikasi seperti
komputer server, hub komputer klien, repeater, printer dan lain- lain.
2.5 Application Programming Interface (API)

Aplication programming interface (API) adalah kumpulan perintah, fungsi, dan protokol
yang dapat digunakan oleh program saat membangun perangkat lunak untu sistem operasi
tertentu. API menyediakan fungsi dan perintah dengan bahasa yang lebih terstruktur dan lebih
mudah untuk dipahami oleh programmer bila dibandingkan dengan system calls yang
berpengaruh pada aspek editing dan pengembangan, sehingga dapat memudahkan para
programmer dalam pengembangan sistem.
2.6 Web Browser
Web Browser merupakan sebuah perangkat lunak di sisi klien yang digunakan untuk
mengakses informasi dari web. Ada beberapa jenis web browser sebagai sumber tampilan, antara
lain Google Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer.
2.7 Bahasa Pemrograman[3]
Bahasa pemrograman adalah notasi yang digunakan untuk menulis program. Bahasa
pemrograman dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu bahasa mesin, bahasa rendah dan bahasa
tingkat tinggi.
Bahasa mesin berupa microinstruction programnya sangat panjang dan sulit dimengerti.
Keunggulan dari bahasa mesin adalah prosesnya sangat cepat dan tidak perlu interpreter atau
penerjemah.
Bahasa tingkat rendah berupa macroinstruction (assembly). Bahasa tingkat rendah
tergantung pada arsitektur mesin, programnya panjang dan sulit dimengerti sama seperti halnya
bahasa mesin. Jenis bahasa tingkat ini perlu penerjemah berupa assembler.
Bahasa tingkat tinggi menyerupai struktur bahasa manusia sehingga mudah dipahami.
Bahasa ini tidak tergantung pada arsitektur mesin tetapi memerukan penerjemah berupa compiler
atau interpreter.

ISSN : 2442-5826

e-Proceeding of Applied Science : Vol.1, No.2 Agustus 2015 | Page 1333

2.8 Parameter Quality of Service (QoS)[3]
QoS merupakan metode pengukuran performansi jaringan dan merupakan usaha untuk
mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu layanan atau servis. Parameter QoS
diantaranya Troughput, delay, packet loss.
3.Pembahasan
3.1 Spesifikasi Sistem
Spesifikasi sistem ini bertujuan untuk menentukan keperluan untuk sistem yang akan
dirancang baik perangkat keras (hardware) ataupun perangkat lunak (software).
Spesifikasi sistem yang dibaut diantaranya:
1. Sistem Operasi yaitu Android 4.3
2. Berisi konten keadaan traffic
3. Kondisi Sistem online
4. Bentuk konten lebih dari 1 daerah yang ditampikan
5. Hardware dapat di pindah- pindah tempat atau portable.
3.2 Diagram Blok Sistem
Sistem informasi navigasi lalu lintas untuk pengguna jalan raya merupakan sistem
informasi yang akan dibuat dengan berisi konten keadaan kepadatan lalu lintas di jalan raya di
Bandung. Berikut merupakan gambaran umum dari sistem informasi yang akan dibuat:

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem
3.3 Implementasi Hardware

Gambar 3.2 Implementasi Hardware
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Pada implementasi hardware, sistem ini menggunakan beberapa jenis hardware yaitu adaptor
sebagai perantara antara catu daya listrik rumas dengan banana Pi, untuk menunjang sistem, maka
diperlukan SD Card sebagai media penyimpanan sistem operasi dan konfigurasi sistem, Mouse untuk
mempermudah user dalam beraktivitas dalam sistem, server sebagai pusar informasi yang akan
dikirimkan dan menggunakan kabel LAN sebagai media transmisi dari server ke Banana Pi, serta
memerlukan monitor untul menampilakan informasi dengan media perantara kabel VGA to HDMI
adapter.
3.4 Implementasi Software

Gambar 3.3 Implementasi Software
Pada implementasi software, ada dua blok untuk implementasi software yaitu blok server dan
klien (Banana Pi). Pada server penulis menggunakan sublime text sebagai teks editor dalam
pengembangan sistem, Android studio untuk membuat aplikasi, XAMPP sebagai seb server, dan
wireshark sebagai media untuk monitpring kualitas jaringan di server. Sementara pada sisi klien, ada tiga
software, yaitu Android 4.3 sebagai sistem operasi, AdeAuto sebagai aplikasi untuk autostart dan browser
sebagai interface sistem yang dibuat.
3.5 Realisasi Sistem
Start
Pembuatan google maps
traffic empat jendela atau
window

Pembuatan aplikasi Autostart

Finish

Gambar 3.4 Diagram Alir Pembuatan Sistem
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Pada tahap ini, pembuatan sistem yang dibuat, tahapannya sebagai berikut:
1. Pembuatan google maps traffic menjadi 4 windows atau jendela.
Tahap ini penulis mngembangkan aplikasi yang sudah disediakan google maps menjadi 4 windows
dengan tempat yang berbeda- beda, yaitu Bojongsoang, Perempatam Buah Batu, Kopo dan jalan
Sayati.

Gambar 3.5 Tampilan Google Maps empat windows

2. Pembuatan aplikasi autostart
Tahap ini penulis membuat aplikasi yang diperuntukan sebagai jembatan ketika selesai booting maka
akan langsung masuk ke web browser yang akan menjalankan sistem Pusat Informasi Navigasi Lalu
Lintas.

Gambar 3.6 Tampilan aplikasi autostart
3.6 Simulasi Sistem
Simulasi sistem ini bertujuan untuk mencoba sistem yang telah dibuat, tujuannya untuk
mengetahui hasil sistem yang dibuat dan evaluasi untuk mengembangkan selanjutnya.
Tahapan simulasi ini diantaraya:
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Tes Koneksi dari server ke Banana Pi
Nyalakan sistem
Setelah sistem berjalan dan menampilakn aplikasi autostart, maka input IP server.
Sistem Informasi ini akan menampilkan informasi kepadatan lalu lintas,

3.7 Pengujian sistem
Pengujian sistem ini dibagi menjadi beberapa skenario pengujian, milai dari delay booting sistem
sampai kepuasan pengguna terhadap sistem yang dibuat.
1. Pengujian Delay booting sistem
Pengujian ini dilalkukan untuk mengetahui waktu tunggu yang diperlukan untuk menghidupkan
sistem sampai masuk ke sistem. Rata- rata waktu yang diperlukan adalah 92 detik.
2. Updating data traffic
Pengujian ini dilalkukan untuk mengetahui kecepatan updating data traffic sistem yang dibuat.
Pada sistem ini dirancang untuk melakukan auto refresh selama 5 menit sekali sehingga setiap 5 menit
sekali sistem akan auto refresh.
3. Kualitas jaringan pada server
Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui kulaitas jaringan server yang dipakai untuk sistem
ini, yang terdiri dari throughput, jitter, HTTP request dan respond.
4. Kuisiones kepuasan pengguna jalan raya
Pengujian tahap ini sifatnya subjektif yaitu penilaian perorangan terhadap sistem yang dibuat, dari
40 responden 97% menyatakan puas dengan sistem yang dibuat.
4. Ke s impulan
4.1 Kesimpulan

1.
2.
3.
4.
5.

Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek akhir ini, sebagai berikut:
Sistem informasi navigasi lalu lintas untuk pengguna jalan raya merupakan sistem
informasi yang membantu para pengguna jalan raya untuk memberi tahu para pengguna
jalan keadaan kepadata lalu lintas jalan yang akan mereka lewati
Sistem Informasi ini terintegrasi dengan internet sehingga data yang diambil adalah data
online
Sistem informasi navigasi lalu lintas untuk pengguna jalan raya ini memuat 4 daerah padat
lalu lintas, yaitu Bojongsoang, Perempatan Buah Batu, Kopo dan jalan Moh. Toha.
Updating data dari sistem ini cukup lama.
Sistem informasi navigasi lalu lintas untuk pengguna jalan raya dapat membantu pengguna
jalan raya. Sesuai hasil survey kepuasan dengan rasio 95%.
5.2 Saran

1.
2.
3.

Apabila ada yang membuat dan mengembangkan proyek yang serupa, maka sebaiknya:
Lokasi yang ditampilkan adalah lokasi terdekat dari lokasi implementasi sistem.
Updating data tidak terlalu lama.
Menampilkan jalan alternative yang dapat dilalui.
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