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ABSTRAK
Kebutuhan akan parkir untuk kendaraan dewasa ini telah mengalami peningkatan
baik dari segi kapasitas maupun teknologi yang digunakan. Tidak dipungkiri
bahwa kebutuhan akan lahan parkir sudah menjadi suatu hal yang penting dalam
kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan
informasi ketersediaan slot parkir yang real time kepada pengguna lahan parkir.
Dengan kata lain penggunaan smart parking system (SPS). Metode yang
digunakan adalah sistem bilangan counter up down dengan penggunaan sensor
LDR sebagai input, pemproses menggunakan arduino dan outputnya
menggunakan seven segment. Hasil yang ingin dicapai yaitu tersedianya sistem
informasi slot parkir yang terpakai pada lahan parkir.
Kata kunci

: parkir, smart parking system, sensor LDR, arduino, seven
segment.

I. PENDAHULUAN
Pada era global ini, perkembangan teknologi sangat pesat dan telah
merambah berbagai bidang. Tak terkecuali pada bidang umum yakni penggunaan
lahan parkir. Lahan parkir pada implementasinya dibagi menjadi 2 (dua) jenis
berdasarkan lokasinya, yakni parkiran on street dan parkiran non on street.
Parkiran on street adalah zona parkir yang lokasi atau posisinya berada pada bahu
jalan-jalan, sedangkan parkiran non on street adalah parkiran yang lokasinya
berada tidak pada bahu jalan atau dengan kata lain berada dalam gedung (outdoor)
atau pada lapangan khusus parkiran.
Pengguna kendaraan baik kendaraan roda dua maupun yang lainnya telah
bertambah setiap tahunnya, bahkan telah hampir melebihi dari kapasitas, maka

keperluan akan lahan parkir pun secara otomatis akan meningkat, sehingga yang
diperlukan tidak hanya penambahan zona lahar parkir tapi juga harus diimbangi
dengan teknlogi yang mumpuni di dalamnya.
Smart parking system adalah sistem parking yang menggunakan beraneka
ragam teknologi untuk mengefisienkan dalam mengatur parkir
Sistem parkir pada kenyataannya sekarang ini masih menggunakan
teknologi konvensional meskipun telah terdapa beberapa penambahan teknologi
terbaru di dalamnya, namun masih terdapat celah di dalam sistem tersebut, yakni
tidak adanya sistem informasi mengenai stok slot parkir yang tersedia. Sasaran
yang ingin dicapai dengan adanya sistem tersemat yang akan peneliti buat ini
diharapkan nantinya akan terdapat sistem informasi mengenai stok slot
ketersediaan parkir tersebut, sehingga tentu saja dengan adanya sistem tersebut
dapat mempermudah para pengguna lahan parkir.
Sistem ini menggunakan sensor LDR sebagai input yang aka dipicu oleh
sinar laser/infrared, sedangkan pemprosesnya akan menggunakan arduino UNO
rev 3 dengan chip ATMEGA. Output dari sistem ini berupa informasi stok slot
parkir yang telah digunakan dalam bentuk bilang desimal seven segment.
II.METODE PENELITIAN
A.Desain
Penelitian ini akan digunakan pada parkiran jenis non on street, dimana
terdapat pos masuk dan pos keluar untuk kendaraan serta slot untuk parkiran.
Desain lokasi parkiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Desain lokasi parkiran

Sistem tersemat pada penelitian ini seperti yang telah disebutkan
sebelumnya terdiri dari input pemproses dan output. Input berupa sensor LDR
dimana sensor tersebut akan dipicu oleh LASER. Sensor akan terus menerus
disinari dengan LASER, jadi jika terdapat kendaraan yang menghalangi sinar
LASER ke sensor maka sensor akan memberikan masukan bernilai HIGH. Sensor
tersebut akan ditempatkan pada kota palang pos masuk dan pos keluar.

Gambar 2. Desain posisi sensor LDR dan LASER [7]
Dari input tersebut, data masukan akan diteruskan ke perangkat pemproses
yakni arduino UNO R3 dengan chip ATMEGA. Dari pemproses tersebut barulah
data keluaran akan dimunculkan pada perangkat output berupa seven segment.
Berikut skema dari input pemproses hingga ke outputnya.

Gambar 3.. Desain Input Process Output

B.Alat dan Bahan
Sesuai dengan pembahasan terdapat beberapa perangkat pada penelitian ini
yakni sebagai berikut :
2 buah sensor LDR
1 buah arduino UNO R3 + USB Cable
1 set kabel penghubung
1 buah seven segment single digit
1 buah resistor 100 Ohm ½ A
1 buah LED
1 buah laser pointer untuk proses lux
1 buah breadboard

Gambar 4. Desain simulasi

III.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan proses pemasangan komponen elektronika sesuai

dengan simulasi sebelumnya, maka hasil simulasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Percobaan Sensor
No

INPUT

Percobaan

Sensor 1

Sensor 2

Ke

1

100%

100%

1

2

100%

100%

2

3

100%

100%

3

4

100%

100%

4

5

100%

100%

5

Keterangan

Hasil pengujian yang pertama yakni pengujian sensor sebagai Input
tunggal pada penelitian ini. Mekanisme yang dilakukan yakni mengaktifkan laser
pointer ke sensor cahaya LDR. Nilai akan sensor bernilai 0, yang menandakan
bahwa tidak ada kendaraan yang melewati sensor tersebut. Selanjutnya cahaya
laser ke sensor dihalangi. Disini sensor yang terpasang mampu membaca objek
yang menghalangi tersebut, terbukti dari beberapa kali
percobaan, sensor dianggap konsisten dalam melakukan pembacaan objek. 100%
didapatkan dari keberhasilan pembacaan sensor / (dibagi) Jumlah percobaan x
(dikali) 100%.
Tabel 2. Hasil Uji Sistem untuk pos masuk

No

Input
LDR

Angka
Seven
Segmen

Status
LED

1

0

0

LOW

2

1x

1

LOW

3

2x

2

LOW

4

3x

3

LOW

5

4x

4

LOW

6

5x

5

LOW

Ket.

7

6x

6

LOW

8

7x

7

LOW

9

8x

8

LOW

10

9x

9

HIGH

Tabel 3. Hasil Uji Sistem untuk pos keluar
No

Input
LDR

Number

Status
LED

1

0

9

HIGH

2

1x

8

LOW

3

2x

7

LOW

4

3x

6

LOW

5

4x

5

LOW

6

5x

4

LOW

7

6x

3

LOW

8

7x

2

LOW

9

8x

1

LOW

10

9x

0

LOW

Ket.

LED pada rangkaian tersemat ini berfungsi sebagai indikator yang
menandakan kondisi penuh tidaknya parkiran. Apabila parkiran telah penuh, maka
LED akan dalam kondisi HIGH/ON. Pada simulasi ini, kondisi parkir dikatakan
penuh jika slot parkiran telah terpakai sebanyak 9 slot. Jika kondisi tersebut tidak
terpenuhi maka indikator LED akan mati. Cahaya yang digunakan berasal dari
laser pointer dan juga sebuah mini light (senter) .

IV.PENUTUP
A.Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah kedua sensor
LDR akan bereaksi dengan baik jika diberikan lux yang stabil. Input dari seven
segment menunjukkan nilai yang konsisten sesuai dengan input yang diberikan
pada sensor LDR. Akan memberi masukan dengan nilai 1 jika sinar dari cahaya
terhalang ke LDR dengan durasi 2,5 detik, jika lebih maka akan memberi
masukan 2x dan berlaku kelipatan. Seven segment berjalan lebih efisien terhadap
penggunaan pin-pin pada arduino ketika menggunakan IC decoder seven segment.
B.Saran
Saran yang diberikan oleh peneliti adalah agar penelitian kedepannya
mengembangkan ke sistem yang lebih kompleks, seperti penggunaan seven
segment yang lebih dari 2 digit. Pemakaian kondisi pada listing program untuk
mendeteksi jika kendaraan tidak bergerak saat menghalangi sinar LASER ke
sensor lebih dari 2.5 detik atau dengan kata lain menggunakan listing program
yang konsisten dengan kondisi di lapangan.
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