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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Lampu Lalu Lintas / (Taffic Light) 

Lampu lalu lintas atau traffic light adalah alat pengendali arus kendaraan 

menggunakan lampu yang dipasang pada persimpangan jalan. Tujuannya untuk 

mengatur arus lalu lintas pada setiap persimpangan dapat berjalan secara teratur dan 

tidak saling bertabrakan. [2]. 

Traffic light dikenal pertama kali pada tahun 1868 di Westminter Inggris. New 

York pada tahun 1918 menggunakan sistem RYG (Red,Yellow,Green) dan dalam 

perkembangannya traffic light secara resmi dioperasikan di Wolverhampton 

Inggris. Saat ini pegaturan lampu lalu lintas yang digunakan masih menggunakan 

sistem standalone. Dimana lama waktu nyala lampu hijau dan merah di atur secara 

konstan atau waktu tetap. Nyatanya kondisi kepadatan kendaraan setiap lajur pada 

persimpangan lalu lintas bervariasi setiap waktu. Sistem konvensional ini tidak 

bersifat adaptif. [3]. Traffic light bersifat adaptif adalah waktu lamanya kendaraan 

menunggu dapat berubah sesuai dengan tingkat kepadatan pada masing-masing 

jalur. [3]. 

 

2.2 Raspberry Pi 3 

 

Raspberry Pi adalah mikro komputer (single board circuit) SBC yang 

dikembangkan hingga beberapa generasi. Raspberry Pi mudah digunakan di 

beberapa project keilmuan selain karena memiliki ukuran yang kecil dan spesifikasi 

tinggi. Raspberry pi memiliki port input output seperti mikrokontroler yang mampu 

bekerja dengan sistem personal komputer.  [4]. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan Raspberry Pi 3 dibandingkan dengan board mikrokontroler yang lain 

adalah mudah di tampilkan ke televisi atau monitor PC dengan menghubungkan 

port serial HDMI. Selain itu Raspberry Pi 3 menggunakan chipset BCM2873B0 

Cortex a53 64 bit 1,4 Ghz dengan prosesor yang cukup cepat. Memiliki 40 pin 

input/output dan memiliki 4 port Usb. [5]. 

 

A. Pin (Input/Output) I/O 

 

Raspberry Pi memiliki GPIO (General Purpose Input-Output) yang digunalan 

untuk membaca input dan mengontrol output berdasarkan kondisi sistem melalui 

source code yang telah dirancang. [6]. 

GPIO dapat mengendalikan output perangkat keras seperti komponen 

tranducer seperti sensor, LED dan aktuator seperti motor dan relay. GPIO pada 

Raspberry Pi 3 memiliki 40 pin dan memiliki sistem penomoran Broadcom (BCM) 

yang mengacu pada penomoran GPIO dan Board yang mengacu penomoran pada 

pin fisik perangkat Raspberry Pi. Adapun kongfigurasi pin GPIO raspberry Pi 3 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Raspberry Pi 3[2] 
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Tabel 2.1 Kongfigurasi GPIO Raspberry Pi 

BCM Pin Fisik BCM 

3,3 V 1 2 5 V 

GPIO2 3 4 5V 

GPIO3 5 6 GND 

GPIO4 7 8 GPIO14 

GND 9 10 GPIO15 

GPIO17 11 12 GPIO18 

GPIO27 13 14 GND 

GPIO22 15 16 GPIO23 

3,3 V 17 18 GPIO24 

GPIO10 19 20 GND 

GPIO9 21 22 GPIO25 

GPIO11 23 24 GPIO8 

GND 25 26 GPIO7 

DNC 27 28 DNC 

GPIO5 29 30 GND 

GPIO6 31 32 GPIO12 

GPIO13 33 34 GND 

GPIO19 35 36 GPIO16 

GPIO26 37 38 GPIO20 

GND 39 40 GPIO21 

 

 

2.3 Relay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Modul Relay 

 (sumber: www.handsontec.com/4Channel-Relay-sheat/) 

 

Modul relay 5V 4 Channel digunakan untuk mengeksekusi dan mengontrol 

program dari raspberry pi yang akan tehubung ke lampu lalu lintas, relay 

membutuhkan arus bawaan sebesar 15-20mA dan dapat bekerja pada tegangan di 

bawah 250V AC 10A dan 10V DC 10 A. 
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Menggunakan optucoupler 817c yang mengubah sinyal listrik menjadi 

cahaya dan mengisolasi input dan output sinyal listrik. Ketika sinyal High maka 

saklar akan terbuka dan ketika sinyal Low saklar akan menutup sesuai dengan 

perintah source code pada mikrokontroler. 

 

2.4 Sensor Kamera 

Kamera Web / Webcam berungsi sebagai sensor pendeteksian kepadatan 

kendaraan dengan melakukan pengolahan citra setiap lajur pada persimpangan yang 

mengklasifikasikan 3 tipe kepadatan yakni lengang, sedang dan padat. Selanjutnya 

data tipe kepadatan akan dikirim ke raspberry pi untuk diolah dan 

diimplementasikan menjadi informasi dengan berupa lamanya pewaktuan lampu 

lalu lintas sesuai dengan tipe kepadatan pada lajur tersebut. 

 

 

2.5 Catu Daya 

Catu daya dalam proyek ini menggunakan sumber listrik 220V AC dari PLN 

dan dikonversi menggunakan adaptor menjadi 5V DC untuk tegangan input 

Raspberry Pi. Menggunakan MCB untuk saklar lampu lalu lintas dan menggunakan 

sekring fuse untuk menyesuaikan  beban yang kecil dari lampu lalu lintas prototype. 

 

2.6 Lampu Lalu Lintas 

Lampu lalu lintas menggunakan bohlam LED yang dirakit sedemikian rupa  

sebagai pengganti lampu lalu lintas 4 lajur. 

 

2.7 Software 

2.6.1 Raspbian OS 

Raspbian adalah (Open Source) gratis yang dioptimalkan untuk perangkat 

raspberry pi. sistem operasi adalah set dasar program dan utilitas yang membuat 

Raspberry pi berjalan. [7]. 
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2.6.2 Python 

Python merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi obyek dinamis 

yang paling mudah untuk dipelajari sehingga dapat digunakan untuk beragam 

pengembangan perangkat lunak. Python menyediakan dukungan yang kuat untuk 

integrasi dengan bahasa pemrograman lain dan alat-alat bantu lainnya. Python hadir 

dengan library standar yang dapat diperluas. [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


