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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Proses Alur Penelitian

Dalam membuat kontrol traffic light terdapat beberapa tahapan proses dari awal

perancangan hingga hasil akhir, tahapan tersebut yaitu:

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian
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3.2 Tahap Perencanaan

Sebelum melakukan penelitian dibutuhkan sebuah perencanaan agar penelitian lebih

mudah dalam pengerjaannya. Perencanaan dalam penelitian meliputi penentuan judul, data

sampai dengan tujuan yang diinginkan dari suatu penelitian yang dilakukan, sehingga terdapat

beberapa tahap perencanan yang harus dilakukan yaitu:

1. Perumusan Masalah

Melakukan perancangan kontrol traffic light pada persimpangan jalan menggunakan

mikrokontroler ATMega8535 dan sensor suara untuk kelancaran ambulance sehingga

terhindar dari kemacetan di persimpangan traffic light.

2. Penentuan Judul

Setelah melakukan pengamatan pada objek penelitian, maka penulis menentukan judul

penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis mengangkat judul kontrol traffic

light pada persimpangan jalan untuk kelancaran ambulance berbasis mikrokontroler

ATMega8535 dan sensor suara.

3. Penentuan Tujuan

Penentuan tujuan berguna untuk lebih memperjelas sasaran penelitian yang dilakukan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah membuat dan merancang kontrol traffic light dengan

menggunakan mikrokontroler ATMega8535 dan sensor suara untuk kelancaran

ambulance, sehingga saat melalui persimpangan lampu lalu lintas ambulance tidak

terjebak dalam kemacetan.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mencari dasar teori dan jurnal penelitian yang didapat dari

buku, jurnal ilmiah maupun internet sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan,

sehingga menjadi referensi yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

3.3 Perancangan Model

3.3.1 Model Aplikasi di Lapangan

Pada penelitian ini dilakukan aplikasi langsung di lapangan dengan membuat model

persimpangan jalan menggunakan empat jalur persimpangan yang terdapat traffic light, dimana

dengan asumsi arah arus lalu lintas kendaraan yang berbelok ke arah kiri pada setiap jalur dapat

berjalan terus sedangkan arah kendaraan berbelok ke arah kanan dan lurus harus mengikuti
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rambu traffic light. Salah satu contohnya, kendaraan dari jalur barat yang akan menuju ke jalur

timur mengalami kemacetan sedangkan ambulance datang dari jalur barat menuju ke jalur timur

sehingga ambulance terjebak dalam kemacetan. Kendaraan yang berada di depan dilewatkan

terlebih dahulu agar ambulance dapat melintas dengan lancar.

Gambar 3.2. Model Aplikasi di Lapangan

3.3.2 Peletakan posisi sensor

Sensor suara dalam penelitian ini diletakkan pada setiap ruas jalur traffic light dengan

jarak 500 meter dari traffic light setiap jalurnya, jarak tersebut didapat dari hasil pengamatan

rata-rata tingkat kemacetan pada setiap jalur traffic light. Sensor mendeteksi suara sirine

ambulance yang kemudian keluaran dari sensor berupa sinyal digital dan diolah di dalam

mikrokontroler yang telah diprogram sebelumnya, sehingga mikrokontroler mengendalikan

traffic light. Misalnya, traffic light yang menyala warna merah kemudian berganti hijau secara

otomatis saat sensor suara mendeteksi suara sirine ambulance ketika melewati jalur tersebut.

Gambar 3.3. Peletakan Posisi Sensor
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3.4 Alat dan Komponen Perancangan

Alat dan komponen yang digunakan dalam perancangan kontrol traffic light untuk

kelancaran ambulance yaitu :

1. Mikrokontroler ATMega8535 berfungsi untuk mengendalikan traffic light untuk

keseluruhan output-nya

2. Sensor suara dengan IC LM358 sebagai penguat dan IC LM567 sebagai filter berfungsi

untuk mendeteksi suara sirine ambulance

3. Transistor dalam penelitian ini berfungsi sebagai saklar (switch) dari mikrokontroler ke

lampu LED

4. Lampu LED berfungsi sebagai keluaran dari mikrokontroler

5. Display LCD menampilkan data yang didapat dari mikrokontroler

3.5 Perancangan Perangkat

Pada penelitian ini menggunakan dua perancangan yaitu perancangan perangkat keras

(hardware) dan perancangan perangkat lunak (software). Perancangan ini membuat sebuah

sistem kontrol traffic light yang berfungsi untuk memudahkan ambulance saat melalui

persimpangan traffic light agar terhindar dari kemacetan, dengan cara sensor mendeteksi suara

sirine ambulance. Perancangan sebuah alat meliputi diagram blok rangkaian dan realisasi

rangkaian dengan prinsip kerja dari masing-masing blok rangkaian, begitu juga yang digunakan

pada  perancangan prototype kontrol traffic light berbasis mikrokontroler ATMega8535 dan IC

LM567.

Gambar 3.4. Diagram Blok Perancangan Sistem
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Gambar 3.5 Flowchart Perancangan Sistem
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3.5.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware)

Pada Perancangan perangkat keras meliputi perancangan rangkaian sensor suara dengan

IC LM567, catu daya, dan Mikrokontroler ATMega8535.

Gambar 3.6. Diagram Blok Perancangan Perangkat Keras

a. Sensor Suara

Kontrol traffic light menggunakan sensor suara, dimana sensor suara terdiri dari IC

LM358 berfungsi sebagai penguat double Op Amp dan IC LM567 sebagai filter yang

mendeteksi suara sirine pada ambulance sebelum diterima oleh mikrokontroler. Selain itu pada

sensor suara juga terdapat mic condensor yang berfungsi mengubah sinyal suara menjadi sinyal

elektrik. Pada penelitian ini sensor suara langsung dijalankan di lapangan dengan persimpangan

jalan (empat simpang ), sensor diletakkan pada masing-masing jalur sebelum traffic light.

Gambar 3.7. Rangkaian Sensor IC LM567
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b. Perancangan Mikrokontroler

Mikrokontroler berfungsi menjadi pusat pengendali dari semua sensor suara yang telah

dipasang pada setiap jalur prototype traffic light. Sensor suara mendeteksi suara sirine

ambulance yang menghasilkan sinyal analog kemudian dikonversi menjadi sinyal digital di

dalam mikrokontroler lalu di proses sesuai program yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian

keluaran dari mikrokontroler mengendalikan traffic light. Pada mikrokontroler terdapat port –

port yang mempengaruhi cara kerjanya, selain itu dalam prosesnya juga membutuhkan rangkaian

daya.

Gambar 3.8. I/O Mikrokontroler ATMega8535

c. Catu daya

Catu daya berfungsi untuk memberikan supply tegangan, khususnya ke IC mikrokontroler

ATMega8535, catu daya yang di gunakan adalah 5 Volt DC. IC voltage regulator LM7805
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berguna untuk menurunkan tegangan dari trafo. Sedangkan untuk penyearah arus pada catu daya

dari AC ke DC menggunakan dioda 1N4001Pada rangkaian catu daya dan kapasitor 100nF

digunakan sebagai  filter  tegangan DC atau  penghalus pulsa-pulsa tegangan yang dihasilkan

oleh dioda penyearah. Berikut skema  rangkaian catu daya.

Gambar 3.9. Skema Rangkaian Catu Daya

3.5.2 Perancangan perangkat lunak (software)

Mikrokontroler ATMega8535 pada penelitian ini diprogram dengan menggunakan

software Code Vision AVR. Input untuk mikrokontroler ATMega8535 adalah sensor suara

sedangkan output adalah lampu LED.

a. Input

Input dari sistem ini adalah sensor suara dengan IC LM567 dimana output dari sensor

tersebut merupakan sinyal digital, sinyal digital tersebut yang akan digunakan sebagai masukan

mikrokontroler ATMega8535.

b. Proses

Input dari sensor suara dengan IC LM567 kemudian diperoses oleh mikrokontroler

ATmega8535dengan menggunakan Code Vision AVR yang sebelumnya telah di perogram ke

dalam mikrokontroler ATMega8535.

c. Output

Output yang dihasilkan berupa sinyal digital yang akan mengontrol LED sebagai prototype

traffic light melalui transistor dan data yang dihasilkan oleh pendektesian sensor ditampilkan

pada LCD.
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3.6. Pengujian Alat Keseluruhan

Pengujian alat keseluruhan dilakukan dengan menjalankan alat yang telah di program

sebelumnya sesuai dengan tujuan pembuatan.  Suara sirine ambulance dijadikan sebagai input

untuk sensor suara yang terletak pada masing-masing jalur, sebelumnya sensor suara telah

dikalibrasi dengan suara sirine. Salah satu sensor  yang mendeteksi suara sirine ambulance akan

menjadi input ke mikrokontroler, pada mikrokontroler program akan bekerja mengolah input dari

sensor kemudian output dari mikrokontroler ditunjukan pada traffic light dan data yang

dihasilkan ditampilkan pada LCD.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi.

Pada metode observasi data didapat secara langsung di lapangan dengan menjalankan alat yang

telah dibuat kemudian dilakukan pengujian beberapa keadaan pada alat tersebut. Hasil akhir

pengambilan data secara observasi bertujuan untuk mengetahui keandalan dan tingkat

keberhasilan alat dalam mengatasi masalah.

3.8 Analisa Data

Kontrol traffic light yang telah selesai dirancang kemudian dijalankan pada persimpangan

jalan dan sensor diletakkan pada masing-masing jalur, sedangkan untuk menentukan jarak sensor

dari traffic light ditentukan berdasarkan tingkat kemacetan pada setiap jalur. Setelah penempatan

posisi sensor didapat maka alat dijalankan di persimpangan traffic light untuk mengetahui

keandalan alat berfungsi dengan baik atau tidak berdasarkan analisis data kuantitatif.


