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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan model informasi kepadatan lalu lintas dan dengan
memanfaatkan partisipasi komunitas untuk menggunakan perangkat mobile dengan Global Positioning
System (GPS) teknologi dan Google Map API., peta koordinat, dan titik koordinat dari peserta yang
memberikan informasi melalui jaringan internet ke server web. Hasil dari penelitian ini adalah antarmuka
pada perangkat android akan menampilkan informasi kecepatan lalulintas perangkat anggota komnitas yang
sedang berbagi. Web server adalah untuk menganalisis serta untuk melihat dan menghitung kecepatan
berdasarkan posisi GPS yang dikirim oleh perangkat android . Model inidapat diimplementasikan untuk
menyediakan sistem kontrol penunjang lalu lintas dan dapat membantu pengguna jalan.
Kata Kunci: Lalu Lintas, kepadatan, informasi, google,android
1.

Pendahuluan
Pengembangan kota Makassar sangat pesat,
terutama yang berkaitan dengan peningkatan
kendaraan
bermotor.
Perkembangan
ini,
bagaimanapun, tidak diikuti dengan pembangunan
infrastruktur jalan yang memadai. Akibatnya,
Kota Makassar menghadapi kemacetan lalu lintas
yang cukup parah. Hal ini terjadi di beberapa
bagian jalan di Kota Makassar, terutama di jam
kerja. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah
kendaraan di Kota Makassar telah mencapai ½
dari jumlah warga tempat tinggal Makassar yang
sekitar 1.200.000 orang. Secara rinci, jumlah
kendaraan roda dua adalah sekitar 416.000
kendaraan, 216.000 kendaraan roda empat pribadi
dan 2.000 kendaraan umum. Apa yang akan
terjadi jika kendaraan tersebut didorong secara
bersamaan pada jalan di hari yang sama? Kota ini
akan pasti dalam kemacetan lalu lintas yang
mengerikan.
teknologi ini sedang berkembang pesat,
termasuk perkembangan perangkat teknologi
mobile bernama Smartphone. Dengan teknologi
yang dimiliki oleh Smartphone yang ada, para
peneliti diharapkan bahwa jenis teknologi ini
dapat membantu membangun sistem yang dapat
digunakan oleh pengemudi kendaraan bermotor
untuk mendapatkan informasi sehingga mereka
dapat memiliki aktivitas mengemudi yang
nyaman tanpa kemacetan lalu lintas.
Untuk melengkapi sistem pemantauan yang
ada digunakan untuk mendeteksi dan melaporkan
kondisi lalu lintas, penelitian ini akan difokuskan
pada pengembangan sistem dengan menggunakan
perangkat mobile (Smartphone) yang dapat
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mendeteksi kecepatan lalu lintas di titik-titik
tertentu di jalan dan memberikan informasi
kepada pengguna jalan lain yang saat ini
mengemudi kendaraan atau mereka yang
berencana untuk perjalanan mereka sehingga
dapat memfasilitasi tur mereka. Utilitas teknologi
Global Positioning System (GPS) yang dimiliki
oleh Smartphone ini diharapkan dapat membantu
mengembangkan model ini. Berdasarkan fakta di
atas, akan ada pengembangan model pelaporan
kepadatan lalu lintas dengan menggunakan
perangkat mobile dengan dukungan teknologi
GPS yang akan mengembangkan sebuah aplikasi
yang dirancang untuk menambahkan sistem
aplikasi di Smartphone.
2.

Desain Sistem
Model yang akan dikembangkan adalah
kombinasi dari beberapa teknologi, yaitu:
teknologi Smartphone, Global Positional System
(GPS), Internet dan Google Map API, JSON
A. Data Flow Diagram
Gambar 1, menjelaskan proses aliran data yang
terjadi dalam model partisipasi komunitas:
1. Proses penerimaan data dalam server web
sebagai koordinat yang berasal dari satelit GPS
seperti jam, dan IdDevice dari Smartphone.
2. Data disimpan dalam file dbPadatJalur
3. Proses perhitungan Kecepatan didasarkan pada
data lintang, bujur, dan waktu.
4. Proses mengintegrasikan data dari Google Map
dan file yang dbPadatJalur.
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5. view Density adalah proses menampilkan peta
dengan informasi Kecepatan, nama jalan,
komentar dan IdDevice.
6. Google Map API adalah penyedia layanan
lokasi penelitian peta, sehingga dapat dilihat
secara interaktif.
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gambar.1 Data Flow Diagram

View Density

Gambar .3 Data Transmission Flowchart
Flowchart penerimaan informasi oleh
pengguna dari server
Penerimaan informasi dapat dijelaskan bahwa
sistem informasi dari server akan diterima oleh
pengguna. Informasi yang akan ditampilkan pada
monitor akan mencakup informasi Kecepatan dan
nama jalan.
Untuk mendukung rancangan flowchart,
desain sistem yang dibuat seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 4.
Partisipan

Server

DB_Padat

Analisa
Kepadatan

JSON

INPUT

Update Posisi
Data Kepadatan

PROSES

OUT PUT

Penentuan Titik
Kepadatan pada
MAP

Informasi
Kepadatan Jalan

Proses
Kalkulasi
Kecepatan

View
MAP

Google Map

Keterangan
Client Application

Wilayah Penelitian

Lalitutde
Longitude
Jam
IDDevice

Gambar 2. Arsitekrutur Sistem
Traffic & Density Information

Gambar 4 Process of Traffic and Density
Information
Penjelasan untuk gambar.3 adalah sebagai
berikut: Smartphone adalah perangkat yang
digunakan untuk mendapatkan data (latitude,
logitude) dari satelit dengan bantuan GPS (Global
Positioning System) dan mengirim data ke server
web bersama dengan data jam dan IdDevice yang
akan diproses. Metode transmisi data digunakan
secara real-time selama program diaktifkan. Input
adalah data lintang, bujur, jam dan IdDevice
diterima oleh server web secara real time
kemudian akan diproses. Proses ini penentuan
titik kepadatan pada peta dengan dukungan
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Google Map dan menggunakan metode haversine
untuk mengihutng jarak antara dua titik GPS.
Output informasi kepadatan jalan yang dapat
dilihat pada Lihat Peta yang disediakan untuk
server dan client
3.

Hasil
Antarmuka Proses
Ada beberapa antarmuka sistem yang dapat
digunakan untuk mendukung proses kerja sistem.
Proses terjadi dalam sistem adalah sebagai
berikut: Proses Pemantauan (userpeserta dan
server), proses penentuan koordinat (server),
proses penentuan Kecepatan (server), dan proses
Pelaporan (user).

Position monitoring process
Sistem ini menampilkan proses pemantauan di
sisi pengguna, dengan menggunakan teknik posisi
pengguna secara real-time dari Smartphone yang
telah dilengkapi dengan fasilitas GPS untuk
terhubung dengan satelit GPS. Smartphone pada
kendaraan yang bergerak dan program yang
diinstal kepadatan lalu lintas juga diaktifkan.
Coordinate determination process
Untuk menentukan koordinat objek peta
penelitian ini, perlu koordinat peta lokasi
penelitian, yaitu Makassar, dalam kemudian
dilanjutkan dengan menentukan posisi peserta
berdasarkan pada transmisi dari Smartphone
pengguna.
Mengkoordinasikan penentuan titik Kota peta
Makassar
Mengkoordinasikan penentuan titik peta Kota
Makassar karena dapat menunjukkan peta Kota
Makassar yang menjadi objek penelitian ini.
Koordinat digunakan untuk menampilkan lokasi
yang lintang dan bujur (-5.145842, 119.426251).
Google Map API digunakan untuk menampilkan
garis lintang dan bujur. Javascript adalah bahasa
pemrograman yang dapat diterapkan untuk
mengakses aplikasi antarmuka Google Map API
yang dapat ditampilkan pada WEB yang sedang
dikembangkan seperti apa yang ditunjukkan
dalam Gambar 5 dan script ditunjukkan pada
Gambar 6

Gambar 6. Script in Google Map API
Application on web server
Berdasarkan hasil dari Google Map API,
aplikasi di web ditampilkan dalam Gambar.6
untuk menentukan pusat Kota Makassar sesuai
dengan garis lintang dan bujur yang telah
ditemukan sebelumnya. Aplikasi ini diupload
pada www.kepadatanjalan.extreemhost.com
Desain titik koordinat untuk menentukan
densitas
Desain titik koordinat digunakan untuk
menentukan kepadatan lalu lintas yang dikirim
oleh pengguna atau peserta dan diterapkan pada
server web dalam bentuk tanda atau simbol yang
mewakili posisi peserta. Seperti dalam Gambar 6,
itu menunjukkan titik yang mewakili peserta.
Kecepatan determination process
Proses penentuan Kecepatan diinisialisasi
dengan menampilkan peta Makassar, dan
kemudian menerima data tentang gerakan posisi
peserta dalam waktu tertentu. Hasil pengolahan
data dapat dilihat pada peta server dan peta
pengguna.
Server Side
Data yang dikirim ke database web server
diproses seperti dalam Gbr.2 di mana hasilnya
kemudian akan ditampilkan pada peta di sisi
server web. Tampilan di sisi server didasarkan
pada pengolahan data dalam database itu sendiri
dinamakan sebagai dbpadatjalur. Aplikasi pada
web server yang dapat dilihat pada Gambar 6
sebagai berikut,

Gambar.6 Web Server Display
Gambr 5 Google Map API
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Desain data yang digunakan dalam database
dan Gambar .6 adalah sebagai berikut,

User Side (map user)
Antarmuka yang tampil pada pad
perangkat smartphone, seperti gambar dibawah 8
ini

Gambar. 7 Desain Field DB
Struktur Data JSON
JSON (Java Script Object Notation) pada
aplikasi inimejadi interface antara data yang ada
pada server dengan perangkat android. Adapun
bentuk JSON seperti
{posisi:[
{"id":"1d0d98b8c858aa51",
"lat":"-5.136809",
"lng":"119.450134",
"jam":"09:45:14",

Impelementasi Haversine
Metode "jalan":"","kecepatan":"66.0}
Haversine
digunakan
untuk
mengukur jarak
antara
kedua
titik
GPS,
dengan
]}
menegetahui dua titik GPS terakhir yang dikirim
perangkat ke server, serta selisih waktu antara
kedua GPS tersebut bisa diketahui kecepatan dari
kendaraan.
function
haversineGreatCircleDistance(
$latitudeFrom, $longitudeFrom, $latitudeTo,

4.

Pengujian
Pengujian sistem ini diperlukan untuk
mengetahui kinerja dari sistem itu sendiri, apakah
itu sudah memenuhi harapan kami atau tidak.
Tujuan dari tes ini atau penilaian yang mengukur
dan menguji sistem yang telah dibuat. Oleh
karena itu, tes ini dilakukan untuk melihat fungsi
dan kualitas program sistem.
Functional test
Tes ini dilakukan dengan mengambil 30
sampel Anggota Komunitas) sebagai obyek
penelitian. Sampling ini digunakan karena
populasi sampel yang menjadi objek penelitian
dianggap tak terbatas, sehingga proses
pengambilan
sampel
dilakukan
dengan
menggunakan purposive sampling. Pengambilan
sampel ini didasarkan pada jumlah, terlepas asalusul subjek ini dengan persyaratan yang
memenuhi mereka sebagai objek populasi, di
mana
pengemudi
menggunakan
Android
Smartphone dan telah pernah di kemacetan lalu
lintas.

$longitudeTo)
{
$earthRadius = 6371000;
// convert from degrees to radians
$latFrom = deg2rad($latitudeFrom);
$lonFrom = deg2rad($longitudeFrom);
$latTo = deg2rad($latitudeTo);
$lonTo = deg2rad($longitudeTo);
$latDelta = $latTo - $latFrom;

Gambar 9. Pengujian Fungsional dengan 30 data

$lonDelta = $lonTo - $lonFrom;
$angle

=

2

asin(sqrt(pow(sin($latDelta
cos($latFrom)

*

/

2),

cos($latTo)

pow(sin($lonDelta / 2), 2)));

*
2)

+
*

Test Pemantauan posisi peserta
Faktor Test Ini dapat mengambil data dari
fasilitas GPS pada Smartphone berbasis android
dan mengirimkannya kembali ke database server
web. Input data dari peserta ke Web Server:. Data
Lokasi Peserta
yang dibutuhkan dan atau

return $angle * $earthRadius;
}
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bertujuan untuk mengetahui lokasi peserta yang
diwakili oleh lintang dan bujur. Koordinat juga
digunakan untuk menentukan kecepatan atau
percepatan. Nama Jalan input data yang
digunakan untuk memperjelas lokasi tertentu
peserta seperti jalan apa yang peserta saat ini di.
IdDevice adalah data yang diperlukan untuk
mengetahui identitas peserta yang benar-benar
bertujuan
untuk
mengetahui
spesifikasi
perhitungan kecepatan. Waktu merupakan
masukan yang didasarkan pada jam transmisi
koordinat posisi peserta. Hasil: Data dari GPS
dapat dikirim ke database server web.

Gambar.11 in the user side.

Gambar 12. in the web server side

Gambar 10. Data view
Untuk tes ini, ada beberapa langkah yang
dilakukan:
Menentukan titik uji lokasi. Ini bertujuan untuk
mengetahui prediksi kepadatan lalu lintas. Lokasi
yang dipilih adalah: Jalan Perintis Kemerdekaan
yang dimulai dari Depan Makassar Town Square
Sampa dengan Depan PLTU Tello.
Setelah data diterima dalam database server
web, akan ada pengolahan data dan Kota
Makassar peta akan ditampilkan serta posisi,
kecepatan dan nama jalan kepada perangkat
peserta.
User Side
skenarionya adalah pengguna akan
mengaktifkan Smartphone dengan dukungan
Google API. Ini berarti bahwa peta dari Google
yang digunakan dalam program kepadatan ini
akan ditampilkan, sehingga dapat menampilkan
peta Makassar, serta posisi dan kecepatan peserta
seperti yang ditunjukkan pada Gambar.11.
Di telepon (dengan menggunakan
Lenovo, Samsung, dan ponsel Sony), pengguna
dapat peta dengan poin di jalan yang
menampilkan posisi peserta yang saat ini di
Simpang PLTU t dengan kecepatan 0.5 km per
jam.
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Kecepatan 0.5 km / jam pada 13:20:03.
Jika kecepatan peserta di bawah 20 km / jam,
jalan akan menjadi mungkin dalam kepadatan
yang signifikan. Semakin banyak peserta yang
kita miliki, kualitas yang lebih baik dari informasi
yang kami dapatkan
5.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa: Ada kebutuhan dari model partisipasi
masyarakat yang memberikan kepadatan dan lalu
lintas informasi dan dapat digunakan oleh
masyarakat untuk memantau lalu lintas dengan
menggunakan salah satu teknologi dalam
Smartphone yang disebut Global Positioning
System.
perancangan
dilakukan
dengan
menggunakan Google Map API untuk
menampilkan peta Makassar yang akan digunakan
oleh web server dan pengguna dari peta di
Smartphone. Desain ini dapat digunakan untuk
menampilkan peta dengan poin informasi
Kecepatan kendaraan peserta.
Model partisipasi masyarakat untuk informas
ilalu lintas dan kepadatan informasi dapat
terwujud dengan penggunaan perangkat android.
Diharapkan pengembangan model partisipasi ini
dapat diterapkan untuk sistem operasi lainnya.
Untuk informasi tentang kepadatan, diharapkan
untuk diintegrasikan dengan sistem kontrol lalu
lintas lainnya untuk mendapatkan informasi
mengenai kepadatan kendaraan.
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