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Abstrak 
 

Pemodelan merupakan alat tiruan dari sistem real yang dapat memberikan gambaran 
analisis masalah sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaiannya.  Pemodelan dan 
visualisasi digunakan sebagai alat uji coba sebuah sistem agar diketahui manfaat dan 
kekurangan dari sebuah sistem yang akan diterapkan. Dengan adanya pemodelan dan 
visualisasi masalah dapat direncanakan penyelesaian dengan resiko yang relatif lebih ringan. 
Penggunaan pemodelan dan visualisasi antara lain adalah pengaturan lampu lalu lintas (traffic 
light). Perencanaan pengaturan lampu lalu lintas ini dapat dikembangkan melalui pemodelan 
dan visualisasi yang telah ditentukan untuk menganalisis dan memberikan solusi 
permasalahannya. Pemodelan dan visualisasi traffic light memanfaatkan model matriks 
identitas, dengan studi kasus di jalan raya pertigaan Gunung Putri menggunakan Macromedia 
Flash 8. Tampilan visualisasi berbentuk pemetaan pengaturan lampu lalu lintas pada titik 
tertentu yang rawan kemacetan. Sistem yang dibangun memiliki form utama, yang secara 
umum dibagi menjadi beberapa bagian yaitu navigasi, timer, animasi objek, analisis matriks 
identitas, dan sebagainya. Semua bagian tersebut merupakan antarmuka yang memberikan 
kemudahan kepada user dalam pengoperasiannya. 
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1. Pendahuluan 
 

Lampu lalu lintas merupakan salah satu solusi untuk permasalahan transportasi dan arus 
lalu lintas. Pengaturan lampu lalu lintas telah terbukti dapat meminimalkan kemacetan di 
jalan raya sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna jalan lalu lintas. Selain itu aktivitas 
transportasi di jalan raya akan berjalan dengan teratur serta dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas waktu. Salah satu cara untuk mewujudkan sistem pengaturan ini adalah dengan 
membuat sebuah visualisasi pemodelan pengaturan lampu lalu lintas. Karakter masalah di 
jalan raya biasanya adalah padatnya arus lalu lintas baik karena orang menyeberang, 
kecelakaan, antrian transportasi dan lain-lain. Salah satu contoh di jalan raya pertigaan 
Gunung Putri, setiap hari  mengalami kemacetan, mayoritas disebabkan oleh keluarnya 
karyawan pabrik, antrian kendaraan, jalanan rusak, dan sebagainya. Diantara kekurangan 
fasilitas di jalan raya tersebut tidak adanya pengaturan melalui lampu lalu lintas. Maka 
diantara fasilitas yang harus dimiliki jalan raya Gunung Putri ini adalah pengaturan lampu 
lalu lintas yang ideal. Perencanaan pengaturan lampu lalu lintas ini dapat dikembangkan 
dengan metode visualisasi pemodelan yang telah ditentukan untuk menganalisis dan 
memberikan solusi permasalahan lalu lintas.  

Pemodelan visualisasi ini dapat diterapkan pada kondisi lalu lintas yang bervariatif dan 
memberikan kontribusi positif untuk pengguna jalan. Dengan  memanfaatkan pemodelan 
visualisasi perencanaan sistem pengaturan lalu lintas dapat diwujudkan. Oleh karena itu perlu 
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adanya perkembangan visualisasi pemodelan dalam merencanakan pengaturan lampu lalu 
lintas sehingga efektifitas dan efisiensi aktivitas lalu lintas berjalan ideal. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat Visualisasi Traffic Light dengan Model Matriks 
Identitas di jalan raya pertigaan Gunung Putri menggunakan Macromedia Flash 8.  Ruang 
lingkup pada penelitian ini dibatasi visualisasi yang berbentuk pemetaan pengaturan lampu 
lalu lintas pada titik tertentu yang rawan kemacetan.  

 
2. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian yang digunakan pada visualisasi pengaturan lampu lalu lintas 

menggunakan pola Proses Pengenalan Ilmiah. Pertimbangan menggunakan model ini karena 
mempunyai tahapan yang cukup lengkap dan terstruktur. Dengan pengumpulan data dan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informasi ini menyangkut langkah-langkah 
yang diperlukan untuk merancang sistem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini mengikuti tahapan seperti terdapat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tahapan Simulasi Melalui Teori Pengenalan Ilmiah 
 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Visualisasi Traffic Light dengan model Matriks Identitas dibangun menggunakan 
Macromedia Flash 8. Sistem yang dibangun memiliki form utama, yang secara umum dibagi 
menjadi beberapa bagian yaitu navigasi, timer, animasi objek, dan analisis matriks identitas. 
Semua bagian tersebut merupakan antarmuka yang memberikan kemudahan kepada user 
dalam pengoperasiannya, khusus untuk bagian analisis matriks identitas dilakukan 
menggunakan Microsoft Excel 2007.  
 

Form utama merupakan pusat yang mengatur Program Visualisasi Traffic Light disertai 
dengan timer, animasi objek, button play, dan Stop untuk menjalankan atau menghentikan 
program visualisasi. Bagian navigasi berfungsi sebagai pengatur input, pengatur tombol 
(button) yang digunakan untuk menjalankan animasi (Gambar 2).  

 

Pembuatan 
Model 

 

Eksperimen 
dengan 
model 

 

Validasi 
 

Validasi 
 

Analisa data 
sistem 

 

Eksperimen 
sistem real 

 

Sistem 

Real 

Data 

Sistem 

Data 

Model 

Model 

Simulasi 

Model 

Abstrak 



SNATIKA 2011, ISSN 2089-1083 | 315 

 
 

. , dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Antar muka sistem 
 

Hasil dari input angka Timer menentukan lama tidaknya visualisasi yang terdiri dari objek 
lampu lalu lintas dan kendaraan. Bergeraknya objek dimulai dari arus lalu lintas Lampu 1 
sampal Lampu 3 secara bergantian. Pengujian nilai yang diinput menggunakan model 
Matriks Identitas dengan logika jika 0=Lampu mati dan Jika 1= Lampu hidup dibuat ke 
dalam tiga kondisi, yakni : 
a. Kondisi-kondisi yang ada berkaitan dengan sistem lampu lalu lintas serta disinkronkan 

dengan objek kendaraan, dengan kondisi seperti pada Gambar 3.  
 

IF H1=1               

  H1=1 K1=0 M1=0   1 0 0 

  H2=0 K2=0 M2=1   0 0 1 

  H3=0 K3=0 M3=1   0 0 1 

                

b. Ada tiga kondisi yang berbeda dan analisis waktu berdasarkan model Matriks Identitas 
dalam menjalankan program visualisasi. Analisis waktu disertai dengan waktu yang dapat 
diinput dengan bebas sesuai dengan kondisi ideal yang diterapkan pada Lampu 1,2,dan 3. 
Analisis waktu dan kondisi Traffic Light pada Gambar 4. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Kondisi Lampu Hijau 1 dan lampu lainnya 

Gambar 4. Analisis Waktu dan Kondisi Pemetaan Traffic Light 
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c. Array Traffic Light dibuat dalam bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1, dan dicocokan 
dengan kondisi tiga warna lampu lalu lintas yaitu merah, kuning dan hijau. Dalam script 
Macromedia Flash 8 dibuat sistem array untuk setiap lampu lalu lintas 0 berarti mati dan 
1 berti menyala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Hasil input angka timer diatas akan mengaktifkan lampu lalu lintas menurut input angka 
sesuai dengan kondisi array.  

e. Jika angka yang diinput semakin besar maka program visualisasi berjalan lebih lama. Jika 
menginginkan proses animasi visualisasi lebih singkat maka angka yang diinput harus 
lebih kecil. 

f. Selanjutnya jika timer sudah diinputkan hasilnya animasi visualisasi akan berjalan 
berurutan antara Lampu 1 sampai lampu 3. 

 
 

Sesuai dengan hasil yang diperoleh pada saat pengujian sistem, dapat dilihat bahwa 
input yang diterima sistem melalui Timer dapat diterima dengan baik. Pada saat menekan 
tombol Play animasi kendaraan dan lampu lalu lintas dapat berjalan dengan baik sesuai 
urutan yang telah ditentukan. Disamping itu ada hal yang harus diperhatikan lagi mengenai 
waktu yang berjalan, semakin besar jumlah angka pada Timer akan semakin lama gerak 
animasi visualisasi dan semakin singkat pergerakan animasi apabila input angka Timer lebih 
kecil. 

 
 

4. Kesimpulan dan Saran 
a. Kesimpulan 

Pengembangan model visualisasi Traffic Light dengan model Matriks Identitas 
menggunakan Flash 8 dapat diterapkan pada kondisi beragam lalu lintas. Pada program 
visualisasi ini terdapat input Timer yang dapat memasukkan angka mewakili Timer lampu 
lalu lintas. Angka ideal pada Timer tidak kurang dari 35 (untuk lampu hijau atau merah) 
sedangkan dan tidak lebih dari 2 (untuk lampu kuning), karena visualisasi akan berjalan 
sangat singkat. 

Aktivasi timer yang telah diinput menggunakan tombol Play, sehingga animasi akan 
bergerak beserta objeknya. Analisis waktu Traffic Light menggunakan model Matriks 
Identitas dapat diaplikasikan dalam kondisi yang beragam. Masing-masing kondisi kemudian 
dipetakan melalui Matriks Identitas pada Microsoft Excel 2007 dengan pemilihan nilai biner 
(0 berarti mati, dan 1 berarti menyala).  

 
 
 

Gambar 5. Script Array Lampu Lalu Lintas 
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b. Saran 
Visualisasi Trafic Light dengan model Matriks Identitas menggunakan Macromedia Flash 

8 bisa disempurnakan dengan menambahkan fasilitas visualisasi lain misalnya ditambah 
sensor antrian, animasi orang menyeberang, dan sebagainya. Program visualisasi ini dapat 
diterapkan pada pengaturan arus lalu lintas yang dapat digunakan di pertigaan atau jalan raya 
berpotensi rawan kemacetan dengan resiko yang lebih ringan dan bersifat compatible. Selain 
menggunakan Software Macromedia Flash 8 dapat juga dikembangkan dengan perangkat 
lunak lain agar program visualisasi ini lebih sempurna. 
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