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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kondisi lalu lintas di Jakarta sudah sangat berantakan, banyak terjadi 

kemacetan  sehingga waktu semakin lama semakin banyak terbuang di jalanan. 

Banyak sekali janji bisnis yang meleset hanya gara gara kemacetan lalu lintas 

sehingga sulit sekali untuk dapat tepat waktu tiba di tempat tujuan. Oleh karena itu 

efisiensi waktu sangatlah penting pada jaman sekarang ini. 

 

Oleh karena itu jalan tol merupakan kebutuhan utama bagi pengendara mobil 

unutk dapat menghindari kemacetan. Untuk menggunakan jalan tol harus membayar 

karena jalan tol merupakan fasilitas untuk supaya tidak kena kemacetan lalu lintas.  

 

Akan tetapi sekarang malah kondisi menjadi tambah rumit, kadang saat mobil 

sudah memasuki jalan tol, ternyata malah kondisi jalan tol yang macet total, bahkan 

lebih macet dari jalan raya. Untuk berputar balik sudah tidak mungkin, sudah 

membayar mahal kena macet pula. 

 

 Di jalan tol juga terkadang ada mobil yang mengalami pecah ban atau 

kecelakaan atau lainnya, kondisi itu tidak dapat langsung ditangani karena telatnya 

informasi yang diperoleh oleh petugas jalan tol, sehingga kondisi di dalam jalan tol 

menjadi semakin macet dan semrawut. 

 

 Kadang juga ada mobil yang tiba tiba harus berhenti di bahu jalan karena 

mogok atau hal lainnya, bahkan ada juga yang menggunakan bahu jalan sebagai 

jalur jalannya karena macet di jalan tol, oleh karena itu hal itu juga harus segera 

ditangani oleh petugas, apabila yang berhenti di bahu jalan karena mogok segera 

didatangkan mobil derek supaya dapart menolong pengguna mobil, apabila berhenti 

karena pecah ban dapat dibantu untuk mengganti ban jika pengendara tak bisa 

mengganti ban dan apabila yang berhenti di bahu jalan karena macet harus segera 

diperingatkan  
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Didasari karena kondisi tersbut, maka penulis ingin merancang Proyek Akhir 

( PA ) yang dapat mengatasi hal tersebut diatas dengan judul “RANCANG BANGUN 

SISTEM PEMANTAU KONDISI LALU LINTAS JALAN TOL BERBASIS ARDUINO 

MELALUI INFORMASI SHORT MESSAGE SERVICE” 

 

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

Tujuan tugas akhir ini adalah membuat rancangan dan merealisasikan sistem 

pemantau kondisi lalu lintas jalan tol berbasis ARDUINO melalui informasi SMS 

sehingga pada saat di jalan tol terjadi sesuatu seperti ada mobil yang berhenti di 

bahu jalan, kecelakaan, kemacetan yang terjadi karena kecelakaan, ada mobil 

pecah ban, atau kemacetan karena hambatan di pintu keluar tol atau kejadian lain, 

sistem akan dapat mengirimkan SMS secara otomatis kepada petugas jasa marga 

sehingga petugas dapat langsung menuju ke tempat kejadian dan masalah dapat 

segera diatasi.   

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan penulisan Proyek Akhir ini adalah : 

1. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya.  

2. Memberikan gambaran bagaimana cara membuat suatu alat yang berbasis 

ARDUINO. 

3. Membuat rancangan dan merealisasikan sistem pemantau kondisi lalu lintas 

jalan tol berbasis ARDUINO melalui informasi SMS. 

4. Melalukan pengujian terhadap sistem pemantau kondisi lalu lintas jalan tol 

berbasis ARDUINO melalui informasi SMS. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara sensor inframerah dapat mengetahui adanya kemacetan yang 

terjadi di jalan tol 

 

2. Bagaimana cara mengetahui adanya mobil yang berhenti di bahu jalan 
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3. Bagaimana cara memberi tahukan adanya kemacetan kepada mobil yang mau 

masuk ke dalam pintu tol 

4. Bagaiman cara memberi tahukan informasi kepada petugas jasa marga ada 

sesuatu yang terjadi di jalan tol 

 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan perancangan dan pembuatan alat ini, maka perlu untuk membatasi 

masalah dalam penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan ARDUINO UNO 

2. Menggunakan Sensor inframerah sebagai pendeteksi kemacetan 

3. Menggunakan Sensor Ultrasonik sebagai pendeteksi ada yang berhenti di bahu 

jalan 

4. Menggunakan LED merah, kuning dan hijau sebagai pemberitahu kondisi jalan 

tol kepada mobil yang mau masuk ke pintu tol 

5. Menggunakan Modem GSM sebagai pengirim SMS ke petugas jasa marga 

 

1.6 Metodologi Penulisan 

Dalam pelaksanaan proyek akhir ini, penulis melakukan beberapa metode 

penelitian untuk merealisasikan proyek akhir ini, yaitu : 

 

1. Studi Literature 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan untuk  

pembuatan alat. Informasi tersebut di peroleh dengan cara membaca    literatur  

ataupun buku-buku yang berhubungan. 

2. Perencanaan dan Implement 

 Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan dan implementasi terhadap alat 

berdasarkan hasil studi literatur dan pada tahap ini pula akan dilakukanproses 

dilakukan pembuatan alat sesuai dengan data-data yang telah ditentukan. 

3. Uji Coba Alat dan Pengukuran 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba alat dan pengukuran terhadap 

perakitan alat serta dilakukan pengukuran. 

4.   Analisa Hasil Pengukuran 

Pada tahap ini akan dilakukan dari hasil pengukuran yang didapat setelah 

melakukan ujicoba alat tersebut. 
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1.7 SistematikaPenulisan 

Secaraumumsistematikapenulisanproyekakhiriniterdiridaribab-

babdenganmetodepenyampaiansebagaiberikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan penjelasan yang berisi mengenai latar belakang masalah, 

tujuan, perumusan masalah, pembatasan masalah, metodologi penelitian, 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TEORI PENDUKUNG 

Pada bab ini berisikan teori dasar dari alat yang dibuat, beserta komponen 

penunjang yang digunakan pada perancangan alat. 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang perancangan dan pembuatan alat, blok diagram 

rangkaian, serta cara kerja dari alat tersebut 

. 

BAB IV IMPLEMENTASI dan PENGUJIAN ALAT 

Pada bab ini berisikan tentang pengukuran rangkaian dan analisa perancangan alat. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada penulisan 

proyek tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 


