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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah penulis selesai dalam  pembuatan prototipe sistem lampu lalu lintas 

untuk keadaan darurat dan kemudian dilakukan beberapa pengujian, dari hasil 

pembuatan dan pengujian alat yang telah dibuat dapat diambil beberapa kesimpulan 

antara lain : 

1. Pada penelitian ini telah berhasil membuat sebuah sistem lampu lalu lintas 

untuk keadaan darurat, sistem ini dapat mengatur lampu lalu lintas dari 

mode normal menjadi mode darurat ketika kendaraan darurat membutuhkan 

ruang untuk bergerak. Sistem ini aktif ketika pengguna (dalam hal ini adalah 

pengemudi kendaraan darurat) mengaktifkan prototipe pengendali darurat. 

2. Prototipe pengendali darurat pada sistem lampu lalu lintas untuk keadaan 

darurat ini sudah bekerja dengan baik dan bisa mengirimkan data secara 

nirkabel.  

3. Prototipe lampu lalu lintas pada sistem lampu lalu lintas untuk keadaan 

darurat ini dapat bekerja dengan baik dan bisa menerima data secara 

nirkabel. 

4. Pengujian LED utama pada lampu lalu lintas bekerja dengan baik ketika 

dilakukan pengujian. 

5. 7-segment pada lampu lalu lintas bekerja dengan baik menampilkan waktu 

mundur sebelum lampu berpindah. 
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6. Arus total yang dikonsumsi setiap prototipe adalah 64,7 mA untuk 

pengendali darurat, 125,1 mA untuk lampu lalu lintas dengan mode normal 

dan 156,7 mA untuk lampu lalu lintas dengan mode darurat. 

7. Dalam pengujian jarak pada prototipe, pengaturan telemetri dengan TX 

output sebesar 1 dBm dapat mengirimkan data hingga 40 meter, TX output 

sebesar 11 dBm dapat mengirimkan data hingga 200 meter dan TX output 

sebesar 20 dBm dapat mengirimkan data hingga 250 meter dengan memakai 

sumber baterai kotak 9 V. 

8. Padatnya arus lalu lintas tidak berpengaruh banyak terhadap jarak yang 

dapat dijangkau telemetri.  

9. Dengan menggunakan alat ini, sistem nyala lampu traffic light bisa diatur 

dari mode normal ke mode darurat ketika pengendali darurat yang nantinya 

diletakan di kendaraan darurat memasuki jangkauan receiver dari lampu lalu 

lintas. 

 

5.1  Saran 

Dalam penelitian ini terdapat variable yang bisa dikembangkan untuk 

lebih memaksimalkan hasilnya, diantarannya adalah : 

 

1. Penggunaan pengatur lampu traffic light pada pengendali darurat 

sehingga selain mengirimkan data darurat, pengendali darurat juga bisa 

mengatur nyala lampu traffic light agar lebih efektif lagi dalam 

penggunaanya di jalan yang ramai. 
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2. Penambahan beban tambahan pada traffic light seperti buzzer, LCD atau 

lainnya sebagai indikator tambahan bahwa keadaan tersebut sedang 

emergency dan kendaraan darurat membutuhkan ruang untuk lewat. 

3. Pembuatan frekuensi khusus untuk menghindari gangguan dari frekuensi 

yang sama. 
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