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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang masalah 

Lalulintas yang teratur merupakan harapan dari semua pengguna jalan raya. 

Seiring dengan pertambahan penduduk dan pengguna jalan raya maka tingkat 

kepadatan pengguna jalan tidak dapat dihindari khususnya dipersimpangan jalan. 

selama ini sistem pengaturan lampu lalu lintas menggunakan pengaturan yang 

hanya berdasarkan pada waktu tetap yaitu lama waktu yang sudah ditentukan pada 

setiap lampu lalulintas untuk menyala tanpa memperhatikan tingkat kepadatan 

lalulintas yang ada. 

Dengan adanya sistem yang bekerja secara otomatis diharapkan angka 

kecelakaan yang disebabkan oleh masalah lampu lalu lintas dapat berkurang. 

Selain itu dengan adanya lampu lalu lintas yang otomatis tentu saja akan 

memperlancar lalu lintas dan mengurangi tugas polisi lalu lintas, sehingga mereka 

bisa mengerjakan hal-hal lain yang belum teratasi.  Sistem pengendalian lampu 

lalu lintas yang baik akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan kepadatan 

arus lalu lintas pada jalur yang diatur. Sistem ini dikembangkan ke arah sistem 

yang adaptif, yaitu bila kondisi kepadatan berubah, maka sistem akan melakukan 

perubahan bentuk fungsi keanggotaan masukan dan keluaran secara otomatis. 

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang 

“Simulasi Traffic Light” dengan inputan hanya berupa jumlah mobil pada jalur 

yang diatur. Hasil penelitian tersebut dirasa masih kurang optimal karena inputan 

yang digunakan hanya  satu. 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis membahas bagaimana “Simulasi 

Traffic Light” dengan dua inputan yaitu jumlah kendaraan pada jalur yang diatur 

dan jumlah kendaraan pada jalur yang lain. Penggunaan dua inputan dimaksutkan 

supaya sistem tidak hanya memperhatikan sebaran kendaraan pada jalur yang 

sedang diatur saja, tetapi juga memperhitungkan kondisi jalur yang sedang 

menunggu. Hal ini dimaksutkan agar lampu lalulintas bisa bekerja secara lebih 
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optimal. Algoritma yang digunakan pada tugas akhir ini adalah menggunakan 

algoritma Fuzzy Associative Memory (FAM). Fuzzy Neural Network (FNN) 

mengandung arti suatu model yang dilatih menggunakan jaringan syaraf, namun 

struktur jaringannya diinterpretasikan dengan sekelompok aturan-aturan fuzzy. 

Ada beberapa model yang dapat dikembangkan dengan menggunakan paradigma 

FNN, salah satu diantaranya adalah Fuzzy Associative Memory (FAM) [2]. FAM 

(Fuzzy Associative Memory) pertama kali diperkenalkan oleh Bart Kosko. FAM 

(Fuzzy Associative Memory) merupakan suatu sistem fuzzy yang memetakan 

himpunan-himpunan fuzzy kehimpunan-himpunan fuzzy lainnya. FAM sederhana 

akan memetakan suatu aturan fuzzy atau himpunan pasangan (Ai,Bj) yang 

menghubungkan himpunan fuzzy Bj kehimpunan fuzzy Ai. Dengan demikian, 

suatu sistem FAM (Fuzzy Associative Memory) bisa terdiri atas beberapa 

kumpulan FAM yang berbeda: (A1,B1), (A2,B2), ...., (Ap,Bp) [3]. Sehingga akan 

memperoleh sebuah nilai lamanya waktu lampu hijau menyala. Dan menurut 

penulis algoritma ini sangatlah tepat untuk membatu penulis dalam simulasi. 

Dengan penjelasan diatas, maka tujuan akhir dalam tugas akhir ini adalah 

membuat “Simulasi Traffic Light Menggunakan Fuzzy Associative Memory 

(FAM)”. 

1.2. Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan Fuzzy Associative Memory pada Simulasi 

Traffic Light 

2. Bagaimana mengimplementasikan suatu desain sistem pada Java 

desktop. 

3. Bagaimana penerapan metode Fuzzy Associative Memory sehingga 

sistem dapat berjalan dengan optimal? 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah:  
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1. Membuat aplikasi yang mampu mensimulasikan Fuzzy Associative 

Memory  (FAM)  pada traffic light dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java.  

2. Menentukan lamanya waktu lampu hijau menyala dilihat dari kepadatan 

mobil pada jalur yang diatur dan kepadatan mobil pada jalur yang lainnya. 

3. Menerapan metode Fuzzy Associative Memory sehingga sistem dapat 

berjalan secara lebih optimal. 

1.4. Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1. Metode yang digunakan dalam simulasi ini adalah Metode Fuzzy 

Associative Memory. 

2. Lamanya lampu hijau menyala ditentukan oleh banyaknya kendaraan pada 

jalur yang diatur dan banyaknya kendaraan pada jalur yang lain. 

3. Jumlah kendaraan yang dihitung adalah mobil, motor, becak/sepeda, dan 

truck/kendaraan besar. 

4. Jumlah percabangan yang disimulasikan adalah perempatan. 

1.5. Metodologi Penelitian 

a. Kajian pustaka  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai literatur, paper, 

artikel, jurnal yang berhubungan dengan metode Fuzzy Associative 

Memory. Selain itu juga dilakukan pemahaman terhadap bahasa 

pemrograman Java yang mendukung implementasi metode Fuzzy 

Associative Memory.  

b. Perencanaan aplikasi 

 Merencanakan diagram alir untuk mengetahui garis besar sistem 

 Merencanakan dan mendesain sistem menggunakan UML (Unified 

Modeling Language) 
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 merencanakan dan medesain struktur database menggunakan ERD 

(Entity Relationship Diagram) 

 Merencanakan desain dan menu-menu yang ada pada aplikasi. 

c. Pembuatan aplikasi 

Pembuatan sebuah aplikasi berbasis desktop (J2EE) guna 

menggantikan kinerja manual pada sistem yang lama.  

d. Pengujian  

Pada tahap ini, setelah sistem dibangun, maka dilakukan pengujian 

terhadap data lalulintas untuk mencari masalah yang mungkin timbul, 

mengevaluasi jalannya program, dan mengadakan perbaikan jika ada 

kekurangan. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan simulasi yang telah 

dirancang pada desktop. Hasil dari uji coba dan evaluasi dianalisa untuk 

keperluan pengembangan aplikasi lebih lanjut sehingga nantinya dapat 

menghasilkan aplikasi yang lebih baik.  

e. Penulisan laporan 

 Pada penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan Tugas 

Akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

a. Bab I : Pendahuluan 

Pada bab I ini berisi tentang pendahuluan, tujuan, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodologi pengerjaan, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II : Landasan Teori 

Bab II berisi mengenai teori-teori dan prinsip-prinsip yang akan 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang pembuatan 

Tugas Akhir ini. 

c. Bab III : Perancangan Sistem 
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Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana merancang, 

mendesain dan membangun Simulasi Traffic Light yang berbasis desktop. 

d.  Bab IV : Pengujian dan Analisa Sistem 

Membahas mengenai implementasi fitur yang ada pada aplikasi dan 

pengujian kinerja sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat ini bekerja baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 

cara melakukan simulasi yang telah dirancang pada desktop. Kemudian 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan sistem, agar kedepannya 

mudah untuk diperbaiki. 

e. Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam Tugas Akhir ini. 


