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Abstrak—Kepadatan lalu lintas di sekitar jalan Malioboro terutama saat musim 

liburan tiba menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan yang menuju 

ke arah Malioboro, khususnya di jalan Abu Bakar Ali yang merupakan akses utama 

menuju Malioboro. Sistem pengaturan lampu lalu lintas yang baik dapat menjadi 

solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Sistem lampu lalu lintas menggunakan 

fuzzy logic controller adalah salah satu cara untuk mengontrol lamanya waktu lampu 

hijau berdasarkan kepada jumlah kendaraan yang ada, dalam hal ini digunakan Fuzzy 

Inference System untuk membuat sistem pengontrol lalu lintas yang sudah tersedia di 

dalam MATLAB. Fuzzy logic dipilih karena prosesnya yang sederhana jika 

dibandingkan dengan metode lain namun tetap menghasilkan hasil yang baik. 

Kata kunci:  Fuzzy Controller, Fuzzy Inference System , lampu lalu lintas  

 

I. PENDAHULUAN 

 
Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menjadi lokasi wisata favorit bagi 

wisatawan dalam maupun luar negeri. Beragamnya pilihan lokasi wisata, mulai dari wisata alam, wisata 
sejarah, wisata kuliner, hingga wisata belanja menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan utama wisatawan 
untuk menghabiskan waktu liburan. Salah satu lokasi wisata yang wajib dikunjungi wisatawan di 
Yogyakarta adalah Malioboro. 

Pada saat musim liburan jumlah kendaraan yang memasuki kawasan malioboro semakin meningkat hal 
ini menyebabkan terjadinya kemacetan di jalan Malioboro bahkan di simpang Jalan Abu Bakar Ali yang 
merupakan akses utama menuju Malioboro, padahal di persimpangan tersebut terdapat lalu lintas yang 
seharusnya dapat mengatasi kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi polisi memberlakukan 
sistem tutup jalan, tetapi ternyata metode ini masih kurang efektif untuk mengurai kemacetan yang terjadi. 
Pengaturan lalu lintas yang konstan, artinya waktu untuk lampu hijau dan lampu merah selalu tetap tanpa 
memperhatikan jumlah kendaraan yang masuk dirasa menjadi penyebab timbulnya kemacetan. Selain lama 
lampu  merah dan  hijau, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hubungan atau sinkronisasi antar lampu 
lalu lintas yang berdekatan dengan Malioboro. 

Perlu adanya pengaturan waktu untuk lampu hijau yang lebih fleksibel serta hubungan antar lalu lintas 
harus lebih sinkron, sehingga tidak menyebabkan penumpukan di jalan antara kedua lalu lintas 
tersebut.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan fuzzy logic controller karena menghasilkan waktu 
lama lampu hijau yang lebih fleksibel, sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada. Fuzzy logic memiliki 
kelebihan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di dunia nyata yang kebanyakan bukan biner dan 
bersifat nonlinier karena fuzzy logic menggunakan nilai linguistik yang tidak linier [1]. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Dasar Fuzzy Logic 

Logika fuzzy merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang nilai kebenaran yang bernilai banyak 

[2], hal ini yang memebedakan logika fuzzy dan logika klasik, dimana untuk logika klasik nilai kebenaran 

nya hanya salah (0) atau benar (1), sedangkan untuk logika fuzzy nilai kebenarannya adalah [0,1], hal 

inilah yang menyebabkan keputusan yang dibuat dengan logika fuzzy lebih fleksibel. 
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Dalam membentuk suatu permasalahan atau kejadian ke dalam fuzzy logic, diperlukan beberapa 

komponen dasar yang harus ditetapkan. Misalkan ingin dibentuk fuzzy logic untuk kecepatan suatu 

kendaraan, maka kecepatan dalam dibagi menjadi beberapa kategori seperti lambat, sedang, cepat, sangat 

cepat, dsb. kategori-kategori inilah yang disebut sebagai variabel linguistik. Variabel linguistik akan 

menyulitkan untuk perhitungan secara matematis, maka diperlukan suatu nilai dalam interval [0,1] yang 

dapat menggambarkan variabel tersebut. Misalkan kecepatan sebuah kendaraan adalah 100km/jam, maka 

dalam kategori cepat nilai dari variabel ini akan mendekati 1, tetapi di kategori lambat nilai variabel ini 

akan mendekati 0, nilai-nilai dari variabel linguistik ini disebut sebagai derajat keanggotaan. Selain itu, 

diperlukan pula fungsi keanggotaan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan pemetaan variabel 

linguistik dan derajat keanggotaannya. 

 

B. Fuzzy Inference System 

merupakan sistem penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fuzzy. Proses dalam FIS antara lain 

[3]: 

1. Fuzzyfikasi 

yaitu proses memetakan nilai tegas ke dalam himpunan fuzzy 

2. Operasi Logika Fuzzy 

yaitu proses menghitung derajat kebenaran dari sekumpulan predikat fuzzy dengan konektor 

AND, OR, atau NOT 

3. Implikasi 

yaitu proses untuk mendapatkan hasil atau nilai (linguistik maupun kuantitatif) predikat 

konsekuen dari antesenden yang diberikan. Metode yang digunakan adalah metode Mamdani 

4. Agregasi 

jika hasil implikasi lebih dari satu rule, maka diperlukan cara untuk mengkombinasikan semua 

nilai hasil tersebut menjadi satu fuzzy set yang tunggal. Metode yang digunakan adalah metode 

OR atau max 

5. Defuzzyfikasi 

setelah mendapatkan hasil fuzzy set yang tunggal, maka harus ditentukan besaran nilai yang pasti 

dari fuzzy set tersebut. Metode yang digunakan adalah metode centroid. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

DESKRIPSI PERMASALAHAN 

Tata letak lalu lintas 

Dalam penelitian ini, akan ditinjau 2 sistem lalu lintas yang berdekatan di Jalan Abu Bakar Ali menuju 

Jalan Malioboro. Berikut ada denah jalan yang akan ditinjau sistem lalu lintasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posisi Lampu Lalu Lintas 

Posisi sensor 

b 

c 

a 
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1. Kendaraan yang masuk ke lampu lalu lintas a adalah kendaraan dari arah c dan e, sehingga lama 

waktu lampu hijau di a akan ditentukan oleh jumlah kendaraan yang melewati c dan e 

2. Saat lampu di c hijau maka lampu di a merah 

3. Diasumsikan banyaknya kendaraan yang masuk ke lampu lalu lintas a merupakan 70% motor 

dan 30% mobil 

 

Variabel input yang dibutuhkan antara lain, banyak kendaraan yang tercatat pada sensor c dilambangkan 

dengan C dan banyak kendaraan yang tercatat pada sensor e dilambangkan dengan E, dari variabel-

variabel input ini akan dicari lama waktu lampu hijau pada lampu lalu lintas a atau dilambangkan dengan 

A sebagai variabel outputnya. 

 

Variabel input berupa banyaknya kendaraan di c dan e di kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu 

banyak, sedang, sedikit. Variabel output yaitu lama lampu hijau dikelompokkan menjadi tiga kategori 

yaitu lama, sedang, dan sebentar Untuk fungsi anggota dari tiap variabel fuzzy di atas, bisa diperoleh dari 

hasil observasi atau konsultasi dengan pakar/ ahlinya. Kita dapat menyusun tabel nilai linguistik setiap 

variabel sebagai berikut. 

 
TABEL 1. NILAI LINGUISTIK TIAP VARIABEL 

C E A 

Banyak (B) Banyak (B) Lama (L) 

Sedang (SA) Sedang (SA) Sedang (SD) 

Sedikit (S) Sedikit (S) Sebentar(SB) 

 

Setelah mendefinisikan nilai linguistik dari tiap variabel, maka dilakukan proses deffuzifikasi untuk 

memperoleh derajat keanggotaan dari masing-masing nilai linguistik pada tiap variabel. Berikut grafik 

derajat keanggotaan dari setiap variable linguistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GAMBAR 2. DERAJAT KEANGGOTAAN UNTUK INPUT VARIABEL C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 3 DERAJAT KEANGGOTAAN UNTUK INPUT VARIABEL E 
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GAMBAR 4. DERAJAT KEANGGOTAAN UNTUK OUTPUT VARIABEL A 

 

Selanjutnya adalah menentukan rule yang akan digunakan untuk menentukan kesimpulan atau output 

yang sesuai menggunakan Fuzzy Inference System. Karena terdapat 2 input dan masing-masing nilai 

linguisiknya 3, maka total rule yang akan kita dapatkan adalah 9 rule. Berikut adalah tabel penyajian rule 

yang digunakan 

TABEL 2. TABEL DARI RULE UNTUK PERMASALAHAN 

 S SA B 

S P SD SD 

SA SD L L 

B SD L L 

 

Rule-rule pada tabel 2 selanjutnya diimplementasikan ke dalam program MATLAB, sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 5. HASIL IMPLEMENTASI RULE PADA MATLAB 

 

Settingan untuk proses-proses dalam Fuzzy Inference System yang dipakai di MATLAB adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      GAMBAR 6.  SETTINGAN METODE UNTUK FIS 

 

Setelah menentukan variabel input, variabel output, rule, dan settingan metode dalam Fuzzy Inference 

System maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam beberapa percobaan. Beberapa hasil 

Implementasi Fuzzy Inference System adalah sebagai berikut. 

a. Banyak Kendaraan di c = 10 

Banyak Kendaraan di e = 30 
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Output = 21.6 DETIK 

 

GAMBAR 7. UJI COBA PERTAMA 

 

b. Banyak Kendaraan di c = 10 

Banyak Kendaraan di e = 10 

Output = 5.73 detik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 8. UJI COBA KEDUA 

c. Banyak Kendaraan di c = 50 

Banyak Kendaraan di e = 40 

Output = 33.8 detik 

 

GAMBAR 9. UJI COBA KETIGA 
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GAMBAR 10. GRAFIK LAMPU HIJAU DENGAN SISTEM LALU LINTAS FUZZY LOGIC 

 

Gambar 10 menunjukkan bahwa lamanya lampu hijau ditentukan dengan jumlah kendaran yang 

masuk pada lampu lalu lintas tersebut. Pembagian seperti ini lebih efisien jika dibandingkan dengan 

sistem konvensional dimana lama lampu hijau selalu sama dan tidak bergantung pada banyaknya 

kendaraan yang masuk, sistem ini konvensional ini tentunya akan menimbulkan kerugian jika kendaraan 

yang masuk ke lalu lintas tersebut sedikit tetapi lampu hijaunya lama dan dapat menyebabkan 

penumpukan di ruas jalan yang lain dan begitu pula sebaliknya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Sistem pengaturan lalu lintas dengan menggunakan fuzzy logic dan fuzzy inference system lebih efektif 

jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan sekarang, hal ini dikarenakan jumlah kendaraan yang 

masuk ke dalam suatu lampu lalu lintas diperhitungkan dan dijadikan acuan untuk menentukan lamanya 

lampu hijau pada lampu lalu lintas tersebut. 
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