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BAB 3 

PERANCANGAN ALAT 

 

3.1       BLOK DIAGRAM 

sistem dengan blok diagram yang dapat dilihat  pada table 3.1. 

 

table  3.1. blok diagram 

ARDUINO

UNO

Sensor bahu 

jalan

Sensor setelah 

masuk

Sensor 

sebelum 

keluar LED kuning 

bahu jalan

LED hijau 

lancar

LED merah 

macet

GSM Shield

SIM900A
 

 

blok diagram adalah mikrokontroler yang mendapatkan input  dan memberikan output 

Bagian Input ada 3 yaitu : 

1. Sensor yang dipasang di tengah jalan tol setelah pintu masuk jalan tol untuk 

mendeteksi mobil yang berhenti dalam waktu lama 1 menit (kenyataan 10 menit) 

2. Sensor yang dipasang di tengah jalan tol sebelum pintu keluar jalan tol untuk 

mendeteksi mobil yang berhenti dalam waktu lama 1 menit (kenyataan 10 menit) 

3. Sensor yang dipasang di bahu jalan untuk dapat mengetahui ada mobil yang 

berhenti di bahu jalan. 

 

Bagian output nya ada 4 yaitu : 

1. LED hijau untuk indikator yang menginformasikan kondisi jalan tol lancar. 

2. LED merah untuk indikator yang menginformasikan kondisi jalan tol macet. 

3. LED kuning untuk indikator yang menginformasikan ada mobil yang berhenti di 

bahu jalan. 
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4. GSM Shield SIM900A yang bertugas untuk mengirimkan SMS pada saat terjadi 

kemacetan di jalan tol dan ada mobil yang berhenti di bahu jalan. 

 

3.2       Rangkaian Catu daya 

Rangkaian catu daya dari input listrik PLNuntuk memberikan sumber tegangan 

ke seluruh rangkaian dengan skema rangkaian yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

Gambar 3.1. rangkaian catu daya 

 

Urutan kerja rangkaian catu daya pada gambar 3.2 adalah : 

1. Catu daya menggunakan Trafo Step down yang digunakan untuk 

menurunkan tegangan dari 220 Volt AC PLN menjadi 12 Volt AC. 

2. Tegangan yang dihasilkan trafo masih AC, kemudian masuk ke dioda bridge 

sehingga menjadi DC tetapi DC yang dihasilkan masih belum sempurna 

karena belum di filter. 

3. Tegangan yang sudah DC di filter dengan cara masuk ke kapasitor yang 

berfungsi menyimpan muatan listrik sehingga aliran listrik 12 Volt DC 

tersebut mengalir mengisi kapasitor sampai penuh lalu setelah penuh 

kapasitor akan membuang isi muatannya ke komponen selanjutnya, 

sehingga DC nya menjadi benar benar rata. 

4. Tegangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini adalah 5 Volt sehingga 

digunakan Regulator untuk menghasilkan tegangan 5 Volt yaitu 7805. 

Berapapun input tegangan yang masuk, outputnya tetap sesuai dengan 

karakteristiknya dan akan membuang sisanya ke ground. 

5. Volt mengisi kapasitor sampai penuh lalu setelah penuh kapasitor akan 

membuang isi muatannya ke beban. supaya kerja regulator menjadi lebih 

ringan karena aliran listrik lebih dulu disimpan di kapasitor, kemudian baru 

masuk ke beban. Untuk indikator bahwa rangkaian catu daya ini  
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mengalirkan arus listrik digunakan sebuah LED dan sebuah resistor yang 

menyala pada saat Baterai kotak mengalirkan arus listrik ke rangkaian catu 

daya. 

 

3.3.       Rangkaian sensor pendeteksi mobil tak bergerak 

rangkaian sensor pendeteksi mobil yang tak bergerak di tengah jalan tol yang 

dapat dilihat seperti pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3.2. rangkaian sensor pendeteksi mobil tak bergerak 

 

Urutan kerja rangkaian dari gambar 3.2 adalah : 

1. Sensor pendeteksi mobil menggunakan sensor inframerah yang berupa 

pasangan LED inframerah yang menghasilkan cahaya inframerah dan photo 

dioda yang bekerja pada saat terkena cahaya inframerah 

2. Sensor ini diletakkan di 2 titik di tengah tengah jalan tol yang pertama setelah 

pintu masuk dan yang kedua diletakkan sebelum pintu keluar 

3. Pada saat sensor tidak mendeteksi ada mobil yang lewat, dianggap kondisi jalan 

tol sangat lancar karena kosong, LED hijau indikator lancar menyala 

4. Pada saat ada mobil yang melewati sensor, led hijau indikator sensor lancar 

tetap menyala, pada saat ada mobil yang diam menghalangi sensor, tapi gak 

lama lalu jalan kembali melewati sensor, led hijau indikator lancar tetap menyala 
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5. Pada saat ada mobil yang menghalangi sensor dalam waktu cukup lama, 

dianggap kondisi jalan tol macet karena mobil tidak bergerak, maka LED merah 

indikator macet menyala 

 

6. Pada saat tak ada mobil yang menghalangi sensor, photo dioda terkena cahaya 

inframerah sehingga kondisi photo dioda aktif (on) dan menghasilkan logika 0 ke 

ARDUINO pin A2 dan A3 

7. Pada saat ada mobil yang menghalangi sensor, photo dioda tidak terkena 

cahaya inframerah sehingga kondisi photo dioda tidak aktif (off) dan 

menghasilkan logika 1 ke ARDUINO pin A2 dan A3 

 

3.4.       Rangkaian pendeteksi ada mobil di bahu jalan 

rangkaian pendeteksi ada mobil di bahu jalanyang dapat dilihat seperti pada 

gambar 3.3 

 

 

Gambar 3.3. rangkaian pedenteksi ada mobil di bahu jalan  

 

Urutan kerja rangkaian dari gambar 3.3. adalah : 

1. Sensor pendeteksi ada mobil di bahu jalan menggunakan sensor ultrasonik yang 

memiliki input trigger untuk memulai proses kirim gelombang ultrasonik dan 

output echo yang akan memberikan logika 1 pada saat gelombang ultrasonik 

diterima kembali. 

2. Sensor mengirimkan gelombang ultrasonik ke sepanjang bahu jalan lalu 

gelombang ultrasonik tersebut memantul setelah terkena mobil atau terkena 

pembatas jalan tol, tunggu sampai gelombang ultrasonik kembali diterima 

3. Apabila gelombang ultrasonik kembali dalam waktu yang cukup lama atau 

bahkan tak kembali, kondisi bahu jalan dianggap kosong. Apabila gelombang 
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 ultrasonik kembali dalam waktu yang cepat, dianggap ada mobil yang berhenti di 

bahu jalan 

4. Pada saat kondisi bahu jalan dianggap kosong, LED kuning indikator bahu jalan 

padam, tetapi pada saat kondisi bahu jalan dianggap ada mobil yang berhenti, 

LED kuning indikator bahu jalan menyala  

 

3.5.      Rangkaian pengirim SMS 

rangkaian pengirim SMS yang dapat diliha seperti pada gambar 3.4 

 

 

Gambar 3.4. rangkaian pengirim sms 

 

Rangkaian pengirim SMS akan bekerja mengirimkan SMS kepada petugas pada saat : 

1. Pada saat ada mobil yang menghalangi sensor dalam waktu cukup lama, 

dianggap kondisi jalan tol macet karena mobil tidak bergerak, maka LED merah 

indikator macet menyala dan akan mengirimkan SMS kepada petugas jasa 

marga sehingga petugas dapat segera mengatasi kemacetan tersebut. 

2. Pada saat terdapat mobil yang berhenti di bahu jalan, LED kuning indikator bahu 

jalan menyala dan akan mengirimkan SMS kepada petugas jasa marga bahwa 

ada mobil yang berhenti di bahu jalan sehingga petugas dapat segera datang 

untuk melihat kenapa mobil tersebut berhenti di bahu jalan dan dapat segera 

membantunya. 

 

3.6.      Rangkaian keseluruhan 

rangkaian pemantau kondisi lalu lintas jalan tol berbasis ARDUINO melalui 

informasi SMSdengan skema rangkaian yang dapat dilihat seperti  pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. rangkaian keseluruhan 

 

Urutan kerja rangkaian keseluruhan dari gambar 3.5 adalah : 

1. Sensor pendeteksi mobil menggunakan sensor inframerah yang berupa 

pasangan LED inframerah yang menghasilkan cahaya inframerah dan photo 

dioda yang bekerja pada saat terkena cahaya inframerah 

2. Sensor ini diletakkan di 2 titik di tengah tengah jalan tol yang pertama setelah 

pintu masuk dan yang kedua diletakkan sebelum pintu keluar 

3. Pada saat sensor tidak mendeteksi ada mobil yang lewat, dianggap kondisi jalan 

tol sangat lancar karena kosong, LED hijau indikator lancar menyala 

4. Pada saat ada mobil yang melewati sensor, LED hijau indikator sensor lancar 

tetap menyala, pada saat ada mobil yang diam menghalangi sensor, tapi gak 

lama lalu jalan kembali melewati sensor, LED hijau indikator lancar tetap 

menyala 

5. Pada saat ada mobil yang menghalangi sensor dalam waktu cukup lama, 

dianggap kondisi jalan tol macet karena mobil tidak bergerak, maka LED merah 

indikator macet menyala 

6. Pada saat tak ada mobil yang menghalangi sensor, photo dioda terkena cahaya 

inframerah sehingga kondisi photo dioda aktif (on) dan menghasilkan logika 0 ke 

ARDUINO pin A2 dan A3 
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7. Pada saat ada mobil yang menghalangi sensor, photo dioda tidak terkena 

cahaya inframerah sehingga kondisi photo dioda tidak aktif (off) dan 

menghasilkan logika 1 ke ARDUINO pin A2 dan A3 

8. Pada saat ada mobil yang menghalangi sensor dalam waktu cukup lama, 

dianggap kondisi jalan tol macet karena mobil tidak bergerak, maka LED merah 

indikator macet menyala dan akan mengirimkan SMS kepada petugas jasa 

marga sehingga petugas dapat segera mengatasi kemacetan tersebut 

9. Sensor pendeteksi ada mobil di bahu jalan menggunakan sensor ultrasonik yang 

memiliki input trigger untuk memulai proses kirim gelombang ultrasonik dan 

output echo yang akan memberikan logika 1 pada saat gelombang ultrasonik 

diterima kembali. 

10. Sensor mengirimkan gelombang ultrasonik ke sepanjang bahu jalan lalu 

gelombang ultrasonik tersebut memantul setelah terkena mobil atau terkena 

pembatas jalan tol, tunggu sampai gelombang ultrasonik kembali diterima 

11. Apabila gelombang ultrasonik kembali dalam waktu yang cukup lama atau 

bahkan tak kembali, kondisi bahu jalan dianggap kosong. Apabila gelombang 

ultrasonik kembali dalam waktu yang cepat, dianggap ada mobil yang berhenti di 

bahu jalan 

12. Pada saat kondisi bahu jalan dianggap kosong, LED kuning indikator bahu jalan 

padam, tetapi pada saat kondisi bahu jalan dianggap ada mobil yang berhenti, 

LED kuning indikator bahu jalan menyala 

13. Pada saat terdapat mobil yang berhenti di bahu jalan, LED kuning indikator bahu 

jalan menyala dan akan mengirimkan SMS kepada petugas jasa marga bahwa 

ada mobil yang berhenti di bahu jalan sehingga petugas dapat segera datang 

untuk melihat kenapa mobil tersebut berhenti di bahu jalan dan dapat segera 

membantunya 

  

3.7.    Perancangan Software ARDUINO 

software ARDUINO dimaksudkan untuk dapat memberikan deretan perintah di 

dalam program memori ARDUINO sehingga ARDUINO dapat bekerja sesuai dengan 

yang diinginkan. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah bahasa C yang sudah terintegrasi di 

dalam software ARDUINO IDE 1.05 yang dapat dilihat seperti pada gambar 3.6 
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Gambar 3.6. perancangan software ARDUINO 

 

Tampilan editor software ARDUINO IDE 1.05 dapat dilihat seperti pada gambar 3.7 

 

 

Gambar 3.7.Tampilan editor software ARDUINO IDE 1.05 
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3.8    FLOWCHART 

software untuk menjalankan mikrokontroler dengan flowchart dapat dilihat sepert gambar 

3.8. 

 

Start

Terdeteksi 

mobil tak 

bergerak?

Cek kondisi 

sensor

LED merah padam 

LED kuning padam

LED hijau menyala

Mobil berhenti 

di bahu jalan?

Berhenti lama?

Berhenti lama?LED hijau padam

LED merah menyala

LED kuning 

menyala

Kirim SMS “Jalan 

tol macet”

Kirim SMS “Ada 

mobil berhenti di 

bahu jalan”

Stop

Tidak

Ya Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

 

Gambar 3.8.flowchart 
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Urutan kerja flowchart dilihat seperti pada gambar 3.9 adalah : 

1. Pertama kali sistem bekerja LED merah indikator macet padam, LED kuning 

indikator lancar menyala dan LED kuning indikator mobil berhenti di bahu jalan 

padam 

2. Cek kondisi sensor di tengah jalan tol, apakah terdeteksi mobil berhenti atau 

hanya lewat saja. 

3. Apabila terdeteksi mobil hanya melewati sensor, kondisi tetap dalam keadaan 

lancar 

4. Apabila terdeteksi mobil berhenti tetapi tidak lama jalan kembali, kondisi tetap 

dianggap lancar 

5. Apabila mobil berhenti dalam waktu lama, kondisi dianggap macet, LED merah 

indikator macet menyala, LED hijau indikator lancar padam 

6. GSM Shield mengirimkan SMS kepada petugas Jasa marga 

 

7. Cek juga kondisi sensor bahu jalan, apakah terdeteksi ada mobil berhenti di bahu 

jalan atau hanya lewat saja atau hanya berhenti sebentar lalu jalan kembali. 

8. Apabila terdeteksi mobil hanya melewati bahu jalan, kondisi dianggap tidak ada 

mobil yang berhenti di bahu jalan, LED kuning hanya berkedip saja 

9. Apabila terdeteksi mobil hanya berhenti sebentar lalu langsung jalan kembali, 

kondisi tetap dianggap tidak ada mobil yang berhenti di bahu jalan, LED kuning 

hanya menyala sebentar lalu padam kembali. 

10. Apabila terdeteksi ada mobil berhenti lama, maka LED kuning menyala lalu GSM 

Shield mengirimkan SMS kepada petugas jasa marga Ada mobil berhenti di bahu 

jalan 


