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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar  Belakang 

Sekarang ini kemacetan merupakan masalah yang perlu diperhitungkan. 

Untuk menangani hal tersebeut diciptakan sistem pemantau kemacetan. Salah satu 

teknologi yang dimanfaatkan adalah pengolahan citra dengan menggunakan cctv. 

Alasan digunkannya cctv adalah karena sudah banyak cctv yang digunakan di 

beberapa ruas jalan di kota besar. Akan tetapi cctv juga mempunyai beberapa 

kelemahan antara lain, Kesalahan interpretasi dua objek berbeda atau lebih 

menjadi satu objek, Kesalahan interpretasi satu objek menjadi dua objek berbeda,. 

Sistem meliliki hasil pengenalan yang berbeda-beda antara kondisi waktu pagi, 

siang dan malam dan Sistem mengalami penurunan akurasi pengenalan objek 

pada kondisi jalan macet. 

Dari masalah teknologi diatas perlu dibuat sebuah solusi altrenatif. Salah 

satunya adalah menggunakan sensor ultrasonik yang memanfaatkan gelombang 

suara. Sensor utrasonik dipilih karena lebih dapat memecahkan masalah dibanding 

sensor infra merah. Sensor ultrasnonik merupakan sensor analog yang dapat 

mendeteksi jarak. Sehingga  untuk pengembangan kedepannya, sistem ini dapat 

mendeteksi mobil yang bersebelahan atau sedang menyalip. Berbeda dengan 



2 
 

 
 

sensor infra merah yang merupakan sensor digital dan hanya mendeteksi nilai 

benar dan salah. 

Sensor ultrasonik memanfaatkan gelombang suara. Cara kerjanya adalah 

saat suara dipancarkan dan mengenai medium lain, maka gelombang suara 

tersebut akan dikembalikan dan diterima oleh penerima gelombang suara. Sistem 

ini nantinya berkerja menggunakan 2 sensor ultrasonik. Alat ini di rancang untuk 

untuk menghitung kecepatan, banyaknya kendaraan yang lewat serta 

kecepatannya. Nantinya data yang didapat akan disimpan dalam data logger. Data 

tersebut bisa dianalisa untuk memantau jumlah dan kecepatan rata-rata kendaraan 

yang lewat di jalan tersebut  dalam kurun waktu terntentu.     

 

1.2.  Perumusan  Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah 

adalah bagaimana membuat sebuah sistem yang menggunakan sensor ultrasonik. 

Sensor ultrasonik akan digunakan untuk menghitung banyaknya kendaraan yang 

lewat dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk statistik. 

. 

1.3.  Ruang Lingkup 

Sejumlah permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini akan dibatasi 

ruang lingkup pembahasannya, sebagai  berikut:  

1. Dibuat sebuah sistem yang dapat mendeteksi banyaknya kendaraan 

yang lewat serta kecepatannya, dengan kecepatan maksimal 60km/jam. 
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2. Dapat mendeteksi kecepatan sampai dengan   60km/jam dan jarak satu 

kendaraan satu dengan yang lain minimal 1 detik untuk alat dapat 

menghitung lagi. 

3. Sistem ini menentukan kecepatan kendaraan dengan cara, membagi 

jarak antar kedua sensor, dengan waktu tempuh dari sensor pertama ke 

sensor kedua. Dan untuk menentukan banyaknya kendaraan dengan 

cara menghitung berapa kali kedua sensor di lewati objek secara 

bersamaan.  nantinya data yang di dapat akan disimpan dalam data 

logger. 

4. Sensor yang digunakan adalah dua buah sensor ultrasonik yang bekerja 

dengan suara. 

5. Sistem ini terdiri dari mikrokontroler ATmega328, 2 buah sensor 

ultrasonik, sensor inframerah liquid crystal display(LCD), x-bee dan 

komputer berserta monitor. 

6. Model yang digunakan adalah miniatur mobil dan miniatur jalan raya 

dengan skala perbandingan 1:24. 

7. Software untuk menampilkan data pada layar monitor, diprogram 

menggunakan labview. 

8. Aplikasi yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler 

menggunakan arduino. 
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1.4. Tujuan  Penelitian 

Bertujuan untuk membuat sistem yang digunakan untuk memantau 

jumlah dan kecepatan kendaraan  di suatu daerah yang nantinya hasil dari 

pemantauan itu akan disimpan dalam data logger.  


