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ABSTRAK 

Keberadaan Halte dan bus Trans Jogja merupakan salah satu sarana dan prasarana 

transportasi publik tentunya harus memberikan fungsi yang optimal. Salah satunya dapat 

memberikan nilai kemanfaatan bagi penggunanya baik untuk kelancaran, kenyamanan, dan juga 

keamanan bagi pengguna transportasi publik. Tetapi faktanya masih terdapat kesulitan dalam 

mendapatkan informasi mengenai keberadaan bus, segi waktu tunggu yang lama dan jarak tempuh 

yang panjang sehingga membuat penumpang merasa jenuh dalam menunggu datangnya bus. Oleh 

karena itu, bagaimana menciptakan prototype information display papan yang berisi informasi bus 

Trans Jogja yang lebih mudah diakses dengan sistem digital dan sistem mobile dimana mampu 

memberikan penyelesaian dari problematika tentang waktu kedatangan bus, estimasi waktu bus 

sampai di halte selanjutnya dan tujuan bus. Information Display menggunakan sensor GPS untuk 

mendapatkan data posisi, kecepatan bus, dan jarak dari posisi ke target selanjutnya. Data dari 

sensor akan dikirimkan ke laptop melalui arduino yang akan diolah dengan LabView. LabView 

akan mengolah data dari sensor untuk menampilkan waktu kedantangan bus, estimasi waktu bus 

sampai di halte selanjutnya dan tujuan bus. Information Display ditampilkan pada monitor bus dan 

di web supaya dapat diakses melalui smartphone. Hasil tingkat kepuasan pengguna bus Trans Jogja 

terhadap Information Display yaitu 70 % puas. Hanya saja masih menggunakan laptop dan 

tergantung koneksi internet untuk proses upload di web. Penelitian berikut juga dapat bekerja sama 

dengan dinas perhubungan untuk menciptakan display yang lebih baik. 

Kata Kunci : Halte, Display Rute, Trans Jogja, Transportasi Publik, Arduino 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu, sektor transportasi menjadi salah satu elemen yang berperan 

penting dalam pembangunan Indonesia. Sektor transportasi publik juga berperan penting dalam 

menunjang kelancaran aktivitas dan membantu para karyawan untuk pergi ke kantor atau pelajar 

ke sekolah, ataupun aktivitas lainnya. Keberadaan Halte dan bus Trans Jogja merupakan salah satu 

sarana dan prasarana transportasi publik tentunya harus memberikan fungsi yang optimal. Salah 

satunya dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi penggunanya baik untuk kelancaran, 

kenyamanan, dan juga keamanan bagi pengguna transportasi publik. Tetapi faktanya masih 

terdapat kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai bus. Kesulitannya mengenai 

keberadaan bus, segi waktu tunggu yang lama dan jarak tempuh yang panjang. Hal tersebut 

membuat penumpang merasa jenuh dalam menunggu datangnya bus (Sumber : Hasil Wawancara). 

Terdapat beberapa bukti lain yang memperkuat permasalahan seperti berikut. 

1. Peta Rute Trans Jogja di Halte.  

2. Running Text Pada Bus. 

3. Display Tidak Berfungsi di Halte. 

Berdasarkan bukti nomor 1, terdapat peta rute bus Trans Jogja di halte. Peta rute bus Trans 

Jogja tidak mempunyai tambahan informasi lain. Pada bukti nomor 2, terdapat running text di bus 

Trans Jogja. Informasi yang ada dalam Running text yaitu rute masing-masing bus. Running text 

juga tidak mempunyai tambahan informasi lain. Sedangkan pada bukti nomor 3, terdapat display 

yang terdapat di halte. Tetapi display yang ada di halte tidak berfungsi. Oleh karena itu, untuk 

mencapai nilai kemanfaatan dari keberadaan Halte dan bus Trans Jogja tersebut diperlukan adanya 

fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti information display yang dapat memberikan informasi 

mengenai keberadaan dan kedatangan bus Trans Jogja. Hal tersebut menjadi tantangan intelektual 

untuk mengembangkan sistem layanan informasi transportasi publik. 

Perkembangan budaya pariwisata juga turut memberikan kontribusi pendapatan ekonomi 

bagi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini terlihat nyata dengan adanya data pengguna 

Trans Jogja tahun 2013, 2014 dan 2015. Berdasarkan data pengguna Trans Jogja dapat diketahui 

bahwa data pengguna bus Trans Jogja bersifat fluktuasi dari tahun ke tahun. Ini membuktikan 

bahwa buruknya ketertarikan masyarakat terhadap fasilitas bus Trans Jogja. Data tersebut 

menjelaskan bahwa turunnya jumlah pengguna bus Trans Jogja yang terlihat pada bulan Desember 
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di tahun 2015 dengan jumlah 21682 pengguna jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan 

jumlah 23958 pengguna. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat rumusan masalah yaitu bagaimana merancang 

prototype layar atau papan yang berisi informasi bus Trans Jogja yang lebih mudah diakses dengan 

sistem digital dan sistem mobile? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu terciptanya prototype layar 

atau papan yang berisi informasi bus Trans Jogja yang lebih mudah diakses dengan sistem digital 

dan sistem mobile dimana mampu memberikan penyelesaian dari permasalahan tentang waktu 

kedatangan bus, estimasi waktu bus sampai di halte selanjutnya, dan tujuan bus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat dalam penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada pengguna bus Trans Jogja. 

2. Memudahkan pengguna bus Trans Jogja untuk mengetahui keberadaan dan 

kedatangan bus selanjutnya. 

3. Pengguna bus Trans Jogja dapat memanfaatkan waktu tunggu. 

  



3 

 

BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Penelitian tentang keberadaan lokasi dengan menggunakan GPS sudah ada seperti yang 

dilakukan oleh Hanafi pada tahun 2015. Penelitian hanafi tentang aplikasi pemantauan keberadaan 

lokasi dan kecepatan pada kendaraan dengan menggunakan teknologi mobile data dan GPS dengan 

digitalisasi peta. Proses dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu 

proses menerima dan mengirim data GPS. Proses ini mengambil data NMEA (National Marine 

Electronics Association) kemudian dipisahkan untuk mendapatkan data longitude, latitude dan 

kecepatan. Data tersebut akan dikirimkan ke web server melalui jaringan 4G. Tahap kedua yaitu 

pengolahan data dari GPS. Proses ini untuk mengolah data yang sudah diterima di web server 

untuk disimpan kedalam database. Tahap ketiga yaitu visualisasi pada peta. Proses ini untuk 

memvisualisasikan data yang ada di database kedalam peta digital. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk pemantauan armada bus. Hal ini dilakukan untuk memantau posisi bus dari pusat. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah peta digital yang dibuat masih sempit dan belum menjagkau 

keseluruhan jalur yang dilewati armada [1]. 

Penelitian selanjutnya tentang keberadaan lokasi juga pernah dilakukan oleh Mediocto Sahat 

Adolf pada tahun 2015. Penelitiannya tentang implementasi sistem tampilan lokasi berbasis GPS 

di kereta api sebagai pemandu otomatis. Permasalahan awal yaitu pemberian informasi pada 

transportasi umum belum maksimal. Penelitian ini menggunakan sensor GPS NEO-6M untuk 

mendapatkan informasi tentang lokasi kereta api. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

keberadaan kereta api. Sehingga penumpang dapat mengetahui lokasi kereta api. Hasil dari 

penelitian ini berupa display, running text, suara dan pinpoint yang isinya berupa informasi letak 

lokasi, rute kereta api dan pemberitahuan pemberhentian kereta api selanjutnya. Kekurangan yang 

ada pada penelitian ini yaitu belum adanya informasi mengenai waktu kereta api tiba di stasiun 

berikutnya [2]. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mardiyah Azzahra pada tahun 2016. Penelitiannya 

tentang implementasi modul Global Positioning System (GPS) pada sistem tracking Bus Rapid 

Transit (BRT) Lampung menuju smart transportation. Permasalahan awalnya yaitu kurangnya 

informasi tentang waktu kedatangan atau keberangkatan bus di setiap halte. Penelitian ini juga 

menggunakan modul GPS untuk mendapatkan informasi tentang lokasi bus. Prinsip kerjanya yaitu 

modul GPS menerima data koordinat latitude dan longitude posisi bus. Pengiriman data koordinat 

posisi latitude dan longitude dari modul GPS ke database melalui Short Message Service (SMS) 
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dengan modul Global Sistem for Mobile (GSM). Penumpang dapat mendapatkan informasi dari 

database melalui permintaan SMS. Kekurangan dari sistem ini yaitu penumpang harus 

mendapatkan informasi melalui SMS karena tidak berbasis web. Hal ini disebabkan tidak 

ditampilkannya hasil penelitian di dalam laporan [3]. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rismayani tahun 2017. Penelitiannya tentang 

penerapan tracking bus “Trans Mamminasata” dengan memanfaatkan teknologi Google Maps API 

berbasis mobile web di Kota Makasar. Permasalahan awalnya yaitu sulitnya masyarakat pengguna 

layanan trans mamminasata mengenai titik-titik lokasi keberadaan bus. Prinsip kerjanya yaitu 

setiap bus di pasang GPS. GPS akan mengirimkan titik koordinat ke database via internet setiap 

1 menit. Posisi halte dan bus akan ditampilkan di peta dari database. Penelitian ini sudah bagus 

karena tampilan posisi sangat menarik dan berbasis web, tetapi masih terdapat kekurangan. 

Kekurangan dari penelitian ini yaitu hanya posisi halte dan bus yang ditampilkan. Informasi 

lainnya mengenai waktu tiba di halte selanjutnya tidak ada [4]. 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Arduino 

Pengertian arduino adalah papan rangkaian elektronik open source yang didalamnya 

terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler. Hardware arduino memiliki 

prosesor Atmel dan software arduino memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino 

menggunakan keluarga mikrokontroler ATMega yang dirilis oleh Atmel sebagai basis, namun ada 

individu/perusahaan yang membuat clone arduino dengan menggunakan mikrokontroler lain dan 

tetap kompatibel dengan arduino pada level hardware. Mikrokontroler yaitu suatu chip atau IC 

(Integrated Circuit) yang bisa diprogram menggunakan PC (Personal Computer), program 

tersebut direkam dengan tujuan supaya rangkaian elektronik dapat membaca input atau suatu 

masukkan, memproses dan menghasilkan output atau suatu keluaran sesuai yang diinginkan [5]. 

Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman arduino yang memiliki 

kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C. Karena sifatnya yang terbuka maka siapa saja 

dapat mengunduh skema hardware arduino dan membangunnya. Arduino bisa digunakan sebagai 

interface, yaitu penghubung antara hardware dengan komputer. Pada penelitian ini arduino 

digunakan sebagai akuisisi data dari sensor GPS untuk dikirimkan ke PC. Salah satu contoh model 

dari arduino adalah arduino uno seperti pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Arduino Uno  

2.2.2 Sensor GPS 

Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi yang digunakan untuk menentukan 

posisi yang ada di permukaan bumi dengan bantuan sinyal satelit yang dimiliki dan dikelola oleh 

Amerika Serikat. Satelit GPS mempunyai panel-panel pengumpul tenaga Matahari untuk 

membangkitkan energi listrik yang diperlukannya. Selain itu juga ada baterai yang menyimpan 

tenaga listrik dan mempergunakannya saat satelit tidak memperoleh sinar Matahari. Data posisi 

dari GPS yaitu Latitude (Lat) dan Longitude (Long). Latitude adalah sudut antara titik dan garis 

equator. Equator adalah garis imaginer yang membagi permukaan bumi menjadi dua bagian yaitu 

utara dan selatan. Sedangkan longitude adalah sudut yang diukur dari titik arbitrasi (The Royal 

Observatory, Greenwich (UK)) sekaligus menjadi titik nol longitude. Dengan mengkombinasikan 

dua sudut (latitude dan longitude) tersebut, maka posisi di bumi dapat diketahui dengan spesifik 

[1]. Tiap satelit mengitari bumi kira-kira sekali dalam 12 jam dengan kecepatan sekitar 11.000 

kilometer per jam. Salah satu contoh untuk menggunakan GPS adalah dengan sensor GPS seperti 

pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Sensor GPS GY-NEO6MV2  

Sensor GPS GY-NEO6MV2 ini bisa digunakan untuk menentukan jarak dari posisi saat ini 

ke posisi target serta kecepatan sebuah kendaraan. Satuan kecepatan yang ada di sensor GPS 

adalah m/h atau km/h.  

Perhitungan waktu tempuh yang dibutuhkan ke halte selanjutnya dapat dilakukan dengan 

data jarak dan kecepatan sesuai persamaan 2.1. 

𝑡 =
𝑆

𝑣
                                                           (2.1) 

Dengan nilai : 

  𝑡  = Waktu tempuh yang dibutuhkan ke halte selanjutnya (h) 

  𝑆 = Jarak dari bus ke halte selanjutnya (km) 

  𝑣  = Kecepatan bus (km/h) 
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2.2.3 Komunikasi Serial 

Komunikasi serial adalah salah satu cara komunikasi data melalui seuntai kabel pada waktu 

tertentu. Terdapat dua cara dalam komunikasi serial yaitu sinkron dan asinkron. Pada komunikasi 

serial asinkron, clock tidak dikirimkan bersama data serial tetapi dibangkitkan sendiri-sendiri baik 

pada sisi penerima (receiver) maupun pengirim (transmitter). Sedangkan komunikasi sinkron 

kebalikannya [6]. Komunikasi serial pada penelitian ini menggunakan komunikasi asinkron. Hal 

ini dikarenakan menggunakan penerima (receiver) dan pengirim (transmitter). Komunikasi serial 

di penelitian ini digunakan untuk mengirimkan data dari sensor GPS ke komputer. 

2.2.4 LabView (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 

Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench (LabVIEW) adalah sebuah 

perangkat lunak komputer yang diproduksi oleh National Instrument (NI). LabVIEW digunakan 

untuk aplikasi kendali, automasi industri, serta pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang 

akuisisi data dengan lebih hemat waktu jika dibandingkan dengan program yang memerlukan 

coding [7]. Pada penelitian ini perangkat lunak LabVIEW digunakan untuk pemrosesan data dari 

sensor GPS kemudian data hasil pemrosesan ditampilkan dalam bentuk yang menarik. 

 

2.2.5 File Transfer Protocol 

File Transfer Protocol (FTP) merupakan sebuah aplikasi atau fungsi yang digunakan untuk 

sarana transfer file dari komputer ke internet ataupun sebaliknya. File Transfer Protocol juga bisa 

digunakan untuk sarana transfer file dari komputer satu ke komputer lainnya. File Transfer 

Protocol bisa diprogram untuk melakukan transfer secara manual maupun otomatis. Terdapat 2 

jenis FTP yaitu FTP Client dan FTP Server. FTP Client merupakan sarana untuk melakukan 

transfer file dengan cara permintaan koneksi kepada FTP Server terlebih dahulu. Sedangkan FTP 

Server merupakan sarana yang memberikan layanan untuk transfer file kepada FTP Client.  

Prinsip Kerja FTP yaitu menggunakan kode standar untuk mengakses data yang ada pada 

FTP Server. Pada dasarnya kode standar berupa username dan password. Awalnya FTP Client 

akan memasukkan kode standar. Ketika kode standar sesuai, maka FTP Server akan membuka 

koneksi kepada FTP Client. Setelah FTP Server membuka koneksi, FTP Client dapat melakukan 

transfer file. FTP Client juga dapat membuka direktori dan file yang ada dalam FTP Server. Hal 

ini dikarenakan FTP Client sudah memiliki hak akses [8].  
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BAB 3  

METODOLOGI 

3.1 Alat dan Bahan 

Pada penelitian ini digunakan beberapa komponen. Daftar bahan dan komponen beserta 

fungsinya bisa dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Daftar Bahan 

No Nama Bahan Fungsi 

1 Project Board Untuk memudahkan dalam pemasangan sensor GPS 

2 
Header Male Untuk memudahkan dalam pemasangan ke project 

board. 

3 Timah Untuk melekatkan header male ke sensor GPS. 

4 Solder Untuk melelehkan timah. 

5 Aki 12V Untuk melakukan uji coba display 

6 Inverter Untuk sumber daya laptop 

Tabel 3.2 Daftar Komponen 

No Nama Komponen Fungsi 

1 Arduino Uno 
Untuk memproses sensor GPS dan mengirimkan ke 

komputer. 

2 
Sensor GPS (GY-

NEO6MV2) 

Untuk menangkap posisi serta jarak dari posisi saat ini 

ke tujuan. 

3.2 Alur Penelitian 

Jelaskan alur penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan diagram alir, kemudian 

jelaskan masing-masing blok.  

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metode Pelaksanaan 

MULAI 
Perancangan 

Arsitektur Sistem 

Pengujian Evaluasi dan 

Perbaikan 

SELESAI 
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3.2.1 Perancangan Arsitektur Sistem 

 

Gambar 3.2 Blok Diagram Arsitektur Sistem 

 

Prinsip kerja yang terlihat pada Gambar 3.2 yaitu : 

1. Sensor GPS akan mendapatkan data posisi, jarak ke tujuan serta kecepatan. 

2. Data akan diolah di arduino supaya bisa dikirimkan ke laptop. 

3. Tampilan information display didesain dengan software LabVIEW sesuai dengan 

data yang diperoleh. 

4. Pada display terdapat informasi rute bus, estimasi waktu kedatangan, waktu delay, 

dan kecepatan yang terukur secara otomatis dan ditampilkan pada layar monitor. 

5. Data dari software LabVIEW akan terupload di web. Data informasi bisa diakses 

melalui smartphone masing-masing pengguna. 

6. Pada halte, data informasi yang ada di web dapat diakses menggunakan laptop dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel yang akan muncul pada layar monitor yang dipasang 

di halte. 

Langkah – Langkah : 

1. Merancang rangkaian interface antara sensor gps dan laptop dengan Arduino yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Rangkaian Arduino Dengan Sensor GPS. 

2. Membeli alat dan bahan yang diperlukan. 

3. Memprogram arduino supaya dapat mengirimkan data posisi, kecepatan dan jarak 

dari posisi gps ke target. 

4. Merancang aplikasi dengan LabView supaya dapat menerima data dari Arduino 

dengan komunikasi serial seperti pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Blok Diagram Bagian Komunikasi Serial Serta Pemecah Data. 
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5. Menambah aplikasi dengan fungsi FTP untuk proses transfer file ke web. Fungsi FTP 

pada LabView yang digunakan seperti pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Blok Diagram Untuk Fungsi FTP. 

6. Memperbagus tampilan aplikasi sehingga pengguna bus trans jogja nanti tertarik 

melihatnya. 

7. Menguji coba display yang telah dibuat dengan mobil terlebih dahulu. 

8. Memperbaiki jika ada kesalahan saat uji coba. 

9. Menguji coba display ke bus trans jogja serta wawancara terhadap display bus. 

10. Analisis. 

3.2.2 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukannya pengujian secara real dengan naik bus Trans Jogja. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui information display yang telah dirancang dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

 

3.2.3 Evaluasi dan Perbaikan 

Pada tahap ini dilakukannya evaluasi dari hasil pengujian yang telah dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana information display dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika 

terdapat kesalahan dalam informasi yang sudah ditampilkan maupun kekurangan dari prototype 

ini, maka dapat dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan prototype sehingga mampu 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Sebelum Percobaan 

Indikator kinerja yang akan diambil sebagai kriteria pengujian yaitu sesuai dengan tujuan 

penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah terciptanya prototype information display papan yang 

berisi informasi bus Trans Jogja yang lebih mudah diakses dengan sistem digital dan sistem mobile 

dimana mampu memberikan penyelesaian dari permasalahan tentang waktu kedatangan bus, 

estimasi waktu bus sampai di halte selanjutnya dan tujuan bus. Indikator lain yaitu target 60% puas 

dari hasil wawancara terkait dengan display yang sudah dibuat. Target 60% didapatkan karena 

pengguna Trans Jogja setengah lebih puas dengan display. Jika target 50%, maka pengguna Trans 

Jogja disimpulkan setengah puas dan setengah kurang puas. Jadi 50% tidak dipilih sebagai target.  

4.2 Selama Percobaan 

4.2.1 Percobaan Alat 

Selama percobaan, alat dicoba dengan menggunakan serial monitor pada arduino. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui cara kerja dari sensor GPS. Pada penelitian ini digunakan arduino 

karena masih bersifat prototype dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Arduino kurang cocok 

untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan banyak mikrokontroler yang dijual terpisah dengan 

komponen pendukung lainnya. Contohnya arduino sudah dibuat menjadi sebuah sistem yang 

dilengkapi dengan fasilitas plug and play sehingga memudahkan pengguna memakai arduino. 

Pada mikrokontroler lain yang dijual terpisah dengan komponen lainnya, dapat membeli 

komponen yang diperlukan saja. Sehingga mikrokontroler lain bisa dibikin sistem yang sangat 

sederhana sehingga lebih murah dan efisien. Uji coba dilakukan dengan menggunakan program 

seperti pada Gambar 4.1. Pada uji coba program dilengkapi dengan data jumlah satelit, koordinat 

sensor (latitude dan longitude), kecepatan kendaraan, dan altitude. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah sensor dapat menerima data atau tidak. Jika sensor sudah menerima data, maka 

program dapat dimodifikasi untuk pengiriman data koordinat yang didapatkan sensor ke laptop. 

Sensor membutuhkan sumber daya +5 Volt. Sumber daya sensor bisa didapatkan melalui laptop. 

Hal ini dikarenakan keluaran dari port USB laptop +5 Volt. 
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Gambar 4.1 Program Arduino Untuk Uji Coba Sensor 
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Hasil yang didapatkan pada serial monitor arduino seperti pada gambar 4.2  

 

Gambar 4.2 Hasil Pada Serial Monitor Arduino Untuk Uji Coba Pertama 

Dari hasil diatas terdapat beberapa data yaitu jumlah satelit, nilai latitude, nilai longitude, 

kecepatan dan altitude. Pada data tersebut diambil data latitude, longitude dan kecepatan untuk 

dikirimkan ke laptop. Dari uji coba sensor juga dapat diketahui bahwa tanda sensor GPS sudah 

menerima data dari satelit yaitu adanya indikator led yang berwarna merah berkedip-kedip. Hasil 

pada serial monitor arduino yang telah dimasukkan program lengkap yaitu pada gambar 4.3  

 

Gambar 4.3 Hasil Pada Serial Monitor Arduino Untuk Program Lengkap 
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Dari hasil diatas terdapat huruf A,B, dan C. Huruf tersebut untuk memudahkan membagi 

data pada laptop nantinya. Huruf A mewakili latitude. Huruf B mewakili longitude. Huruf C 

mewakili kecepatan. Dari data tersebut akan ditambah dengan data jarak dari posisi sensor GPS 

ke target. Data jarak akan ditambahkan ketika mendapat respon dari laptop. Hasil alat dapat dilihat 

pada gambar 4.4  

 

Gambar 4.4 Arduino Dengan Sensor GPS 

4.2.2 Percobaan Display 

Selama percobaan, display menggunakan sumber daya aki dan inverter. Hasil display pada 

bus terlihat seperti gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Hasil Information Display yang Ada di Bus 

Hal yang perlu diamati pada display di bus : 

1. Terdapat peta rute bus Trans Jogja dengan halte yang berwarna kuning. Ketika bus 

sudah mencapai halte, maka halte yang berwarna kuning pada peta akan berubah 

menjadi warna pink. 

2. Terdapat “waktu” yang menunjukan waktu saat ini. 

3. Terdapat estimasi waktu kedatangan. Nilai estimasi waktu kedatangan ini dapat 

berubah sesuai dengan data kecepatan dan jarak yang diambil dari sensor GPS. 

4. Terdapat kecepatan bus. Kecepatan bus dapat berubah sesuai dengan data kecepatan 

dari sensor GPS 

5. Terdapat indikator delay bus. Indikator delay bus akan menyala ketika waktu target 

dari halte ke halte selanjutnya telah terlewati. Data waktu target dapat dilihat pada 

tabel 4.1 

6. Terdapat indikator transit bus. Indikator transit bus akan menyala ketika bus transit 

ke halte yang bukan jalurnya. 

7. Terdapat indikator ketika bus sampai di halte dan indikator ketika sedang di jalan. 

Sedangkan hasil display pada halte terlihat seperti pada gambar 4.6 berikut 

 

Gambar 4.6 Hasil Information Display yang Ada di Web. 
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Hal yang perlu diamati pada display di halte : 

1. Terdapat nomer bus. Nomer bus sesuai dengan bus aslinya. 

2. Terdapat estimasi waktu. Data dari estimasi waktu sesuai dengan data yang ada di 

bus yang bersangkutan. 

3. Terdapat tujuan bus. Tujuan bus akan berubah menjadi tujuan bus selanjutnya ketika 

sudah sampai pada halte yang dituju. 

4. Terdapat waktu tiba. Data waktu tiba didapat dari waktu ketika dari halte di tambah 

waktu target ke halte selanjutnya. 

5. Terdapat keterangan. Keterangan berisi delay ketika indikator delay pada bus 

menyala. Keterangan akan kosong ketika indikator delay tidak menyala. 

 

Proses upload manual dengan menggunakan aplikasi filezilla seperti pada gambar 4.7 

berikut  

 

Gambar 4.7 Proses Upload Manual Dengan Aplikasi FileZilla. 
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Tabel 4.1 Data Waktu Target Sampai di Halte Selanjutnya. 

Halte Awal Tujuan Waktu (Menit) 

Terminal Prambanan Bandara Adisucipto 13 

Bandara Adisucipto UIN Kalijaga 9 

UIN Kalijaga Gramedia 8 

Gramedia Tugu 3 

Tugu Stasiun Tugu 6 

Stasiun Tugu Malioboro 7 

Malioboro Pasar Sentul 10 

Pasar Sentul Gembiraloka 3 

Gembiraloka JEC 12 

JEC Terminal Prambanan 27 

 

4.3 Setelah Percobaan 

4.3.1 Analisis 

Berdasarkan hasil di atas dapat dianalisa bahwa display sudah sesuai dengan tujuan 

penelitian. Yaitu terciptanya prototype information display papan yang berisi informasi bus Trans 

Jogja yang lebih mudah diakses dengan sistem digital dan sistem mobile dimana mampu 

memberikan penyelesaian dari problematika tentang waktu kedatangan bus, estimasi waktu bus 

sampai di halte selanjutnya dan tujuan bus. Tetapi terdapat masalah ketika uji coba display pada 

saat memakai mobil. Uji coba pertama kali dengan menggunakan sumber daya aki motor. Akan 

tetapi aki cepat habis walaupun sudah dicharge penuh. Hal ini menyebabkan berhentinya display 

ditengah jalan. Uji coba selanjutnya tetap menggunakan mobil tetapi sumber daya digantikan 

dengan aki mobil. Hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Display berjalan tanpa ada 

masalah. Namun terdapat data yang kurang cocok yaitu kecepatan bus. Pada kecepatan bus ada 

selisih sedikit dibandingkan dengan kecepatan bus aslinya. Nilai selisih tidak bisa diketahui karena 

kecepatan bus tidak konstan sehingga peneliti mengalami kesulitan. Selisih pada kecepatan bus 

akan mempengaruhi nilai estimasi waktu bus ke halte selanjutnya. Pemilihan LabView untuk 

display menurut peneliti cocok. Karena kemudahan serta fasilitas yang diberikan oleh LabView 

mendukung jalannya penelitian ini. 

Selama uji coba, dilakukan 2 tahap. Tahap pertama yaitu dengan upload data manual. 

Sedangkan yang kedua yaitu dengan upload otomatis. Tahap pertama berjalan dengan baik tanpa 

ada masalah, tetapi kekurangannya yaitu delaynya upload data karena masih manual. Pada tahap 

kedua terdapat masalah yaitu melambatnya display sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. 

Bahkan display sama sekali tidak berjalan. Solusinya yaitu membuat installer untuk displaynya. 

Hal ini atas saran dari dosen pembimbing. Hasilnya display berjalan lancar. Hanya saja 
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kekurangan nya adalah dalam koneksi internet. Untuk display di halte dapat dilihat di web 

cobaterus.000webhost.com. Display di halte dapat dilihat dengan smartphone melalui aplikasi 

browser. Jika dibandingkan dengan aplikasi OJOL (Ojek Online) yang berada di app store dan 

play store, display ini masih belum ekonomis. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan 

peneliti tentang pembuatan aplikasi android. 

Wawancara dilakukan dengan kuisioner. Kategori kuisioner terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu kemampuan belajar, efisiensi, kemampuan mengingat, kesulitan, dan kepuasan. Hasil 

kuisioner dapat dilihat pada tabel 4.2 dengan keterangan : 1. Sangat tidak puas, 2. Tidak puas, 3. 

Cukup puas, 4. Puas, 5. Sangat puas.  

Tabel 4.2 Hasil Kuisioner 

Kategori Pertanyaan 

Nama (Inisial) 

TP NS H R AW YA A 

Kemampuan 

Belajar 

Apakah tulisan 

teks yang 

digunakan 

mudah dan jelas 

bagi Anda? 

5 3 3 3 4 5 3 

Apakah ukuran 

tulisan teks 

yang digunakan 

mudah dan jelas 

bagi Anda? 

5 2 3 4 2 4 4 

Apakah Anda 

cukup mudah 

dalam 

menemukan  

dan memahami 

simbol atau 

fungsi yang 

ada? 

4 4 4 2 4 4 4 

Efisiensi 

Apakah Anda 

dapat 

menemukan 

simbol atau 

fungsi yang ada 

dengan cepat? 

4 2 5 4 3 5 4 
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Apakah Anda 

dapat melihat 

informasi yang 

ada dengan 

cepat? 

4 3 4 5 3 5 4 

Kemampuan 

Mengingat 

Apakah tulisan 

teks dalam 

display cukup 

mudah diingat? 

5 4 4 2 4 4 3 

Kesulitan 

Apakah Anda 

merasa 

kesulitan dalam 

mencari 

informasi? 

5 4 5 4 3 4 4 

Apakah Anda 

merasa 

kesulitan dalam 

pembacaan 

tulisan teks? 

5 4 5 3 4 5 3 

Apakah Anda 

merasa 

kesulitan dalam 

melihat simbol 

atau fungsi 

yang ada? 

5 4 5 5 3 5 4 

Kepuasan 

Apakah Anda 

merasa puas 

dengan desain 

display ini? 

5 3 5 2 4 5 4 

Apakah Anda 

merasa puas 

dengan ukuran 

tulisan pada 

desain display? 

5 4 3 5 5 5 3 

Apakah Anda 

merasa puas 

dengan ukuran 

tulisan pada 

desain display? 

5 4 4 3 3 5 4 
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Prosentase tingkat kepuasan dari hasil kuisioner dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan 4.1  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 4 𝑑𝑎𝑛 5

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 × 100%                                (4.1) 

Dari hasil kuisioner didapatkan jumlah nilai 4 adalah 34 dan jumlah nilai 5 adalah 25. 

Sedangkan jumlah total keseluruhan adalah 84. Kenapa yang diambil hanya nilai 4 dan 5 ? Hal ini 

dikarenakan yang diambil adalah prosentase tingkat kepuasan pengguna Trans Jogja terhadap 

display yang sudah dibuat. Dengan memasukkan data jumlah nilai 4, 5 dan total keseluruhan 

kedalam persamaan 4.1, maka didapatkan prosentasi tingkat kepuasan seperti persamaan 4.2 

59

84
 ×  100% = 70.2381 %     (4.2) 

Hasil yang didapat dari wawancara yaitu pengguna bus 70.2381 % puas dengan display yang 

telah dibuat. Sedangkan targetnya adalah 60 % puas. Hal ini dapat dikatakan berhasil karena 

melebihi target. Kekurangannya terdapat pada bagian tulisan serta kemampuan mengingat 

informasi. Kekurangan ini bisa diperbaiki dengan bekerja sama dinas perhubungan untuk 

menciptakan display yang lebih baik.   
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan 

1. Terciptanya display yang memberikan informasi tentang waktu kedatangan bus, 

estimasi waktu bus sampai di halte selanjutnya, dan tujuan bus. 

2. Pengguna bus trans jogja 70 % puas dengan display yang telah dibuat. 

3. Pada saat uji coba menggunakan aki. Hal ini dikarenakan jika display diterapkan di 

bus, maka display tidak akan mengganggu kinerja display lain yang ada di bus. 

4. Perlu adanya koneksi internet untuk proses upload data ke web sehingga ini 

menyebabkan adanya kekurangan dalam display. 

5. Masih menggunakan hosting gratis karena hanya prototype dan server pada hosting 

gratis sering perbaikan. Sehingga display di halte tidak bisa dilihat. 

5.2 Saran  

Saran untuk display kedepannya yaitu  

1. Menjadikan display menjadi sederhana dengan mini PC. Karena prototype masih 

menggunaka laptop. 

2. Adanya kerja sama dengan dinas perhubungan kedepannya bisa menjadikan display 

menjadi lebih baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Program Arduino  
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Lampiran 2 : Kuisioner Wawancara 
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Lampiran 3 : Foto Information Display Ketika Uji Coba di Bus Trans Jogja. 

 

Lampiran 4 : Foto Information Display Ketika Uji Coba di Mobil. 

 


