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ABSTRAK 
 
Pertumbuhan jumlah penduduk dan pertambahan jumlah kendaraan serta terbatasnya sumber 
daya alam di Kota Yogyakarta menjadikan pengelolaan kota menjadi semakin kompleks. Salah 
satu permasalahan yang dihadapi adalah masalah perparkiran. Adanya konsep Smart City dapat 
menjadi solusi permasalahan seiring dengan perkembangan teknologi. Penerapan Internet of 
Thing (IoT) pada aplikasi Sistem Parkir Cerdas merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah 
pengelolaan parkir. Aplikasi yang diinstal pada handphone ini akan memudahkan pengendara 
untuk mencari dan memesan tempat parkir dengan mudah dan cepat. Melalui aplikasi ini dapat 
melihat status ketersediaan masing-masing slot parkir apakah TERSEDIA, DIPESAN, atau TERISI.  

 
 
Kata Kunci : Internet of Thing (IoT), Smart City, sistem parkir cerdas, aplikasi 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahun dan pertambahan jumlah 

kendaraan serta terbatasnya sumber daya alam menjaidkan pengelolaan kota menjadi 

semakin kompleks. Konsep kota cerdas atau Smart City merupakan salah satu solusi 

yang diterapkan dalam konsep penataan kota seiring dengan pesatnya perkembangan 

teknologi. Griffinger dkk (2007) menjelaskan penerapan konsep Smart City 

membutuhkan 6 elemen yang saling berelasi yaitu Smart Economy (Competitiveness), 

Smart People (Social and human capital), Smart Governance (participation), Smart 

Mobility (transport dan ICT), Smart Environment (natural environment) dan Smart Living 

(quality of life). 

mailto:1%20uning@akprind.ac.id
mailto:catur@akprind.ac.id
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Saat ini salah satu permasalahan di Kota Yogyakarta adalah masalah perparkiran 

seiring dengan bertambahnya penduduk, bertambahnya jumlah kendaraan dan 

bertambahnya tingkat kunjungan ke Kota Yogyakarta. Minimnya ruang parkir yang 

tersedia dan parkir di badan jalan menimbulkan permasalahan lain seperti kemacetan 

lalu lintas, kejahatan, dan kesemrawutan kota. 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran mengatur perihal penetapan kawasan dan lokasi tempat 

parkir dengan memperhatikan rencana tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran 

lalu lintas, penataan dan kelestarian lingkungan serta kemudahan pengguna parkir. 

Pengelolaan parkir saat ini masih menggunakan metode manual yang masih banyak 

kekurangan dari segi keamanan, kecepatan , dan ketepatan.  

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, pengelolaan 

parkir membutuhkan suatu sistem untuk mengelola lahan menjadi lebih efektif, karena 

banyaknya kendaraan yang tidak mengetahui status keterisian lahan parkir di area 

tertentu. Dengan bantuan teknologi terkini, dikembangkan suatu metode baru dalam 

pengelolaan parkir dimana komputer berperan dalam mengendalikan komponen 

elektronik untuk membantu pengelolaan parkir. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam system parkir saat ini, maka pada 

penelitian ini akan dibangun aplikasi Sistem Parkir Cerdas (SPC) / Smart Parking System 

yang menggunakan konsep Internet of Thing (IoT). Pemasangan SPC di area lahan parkir 

dan terhubung dengan internet akan memudahkan pengendara dan pengelola dalam 

melakukan pengecekan dan mendapatkan informasi mengenai lahan parkir serta 

melakukan pemesanan parkir melalui media handphone pengendara. 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan salah satu masalah perparkiran 

yakni penyampaian lokasi kosong kepada pengendara melalui media handphone 

pengendara. SPC ini menggunakan metode identifikasi otomatis dengan sensor Vehicle 

Loop Detector (VLD). Pada tiap lokasi parkir mobil terdapat sensor VLD yang akan 

memberikan informasi apakah lokasi itu terdapat kendaraan atau tidak. Informasi ini 

akan dikirim ke handphone pengendara. Jika masih teredia area parkir maka 

pengendara akan melakukan transaksi pemesanan parkir dengan mudah dan cepat. 
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Manfaat penelitian bagi pengguna aplikasi : 

a. Menghemat sumber daya, baik lahan, tenaga manusia, dan biaya. 

b. Memberi kemudahan dan informasi ketersediaan lahan parkir lebih transparan. 

c. Memudahkan pemesanan parkir melalui media handphone. 

d. Meminimalisir kecurangan pengelolaan parkir. 

e. Parkir menjadi lebih teratur sehingga meminimalkan terjadinya kemacetan 

lalulintas. 

 

Manfaat penelitian bagi Pemerintah Kota Yogyakarta : 

a. Penataan lingkungan perkotaan menjadi lebih teratur. 

b. Kelancaran lalu lintas. 

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir menjadi lebih baik. 

d. Sebagai salah satu faktor yang dapat mewujudkan Kota Yogyakarta ke arah Smart 

City. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Sistem aplikasi ini dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan beberapa 

referensi penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil 

penelitian Sistem Parkir Cerdas (SPC) Berbasis Reservasi yang dilakukan oleh Wang, dkk. 

(2011) merupakan sebuah SPC yang dirancang dengan mengimplementasikan basis 

pemesanan yang memungkinkan pengemudi untuk secara efektif untuk menemukan 

dan mencadangan ruang parkir yang kosong. Dengan mempelajari status parkir dari 

jaringan sensor yang terdapat di tempat parkir secara berkala, sehingga memungkinkan 

layanan pemesanan dipengaruhi oleh perubahan status parkir fisik. Kekurangan yang 

terdapat pada sistem parkir yang diteliti oleh Wang, dkk. (2011) ini adalah belum adanya 

antarmuka untuk pengguna yang fleksibel untuk pemesanan berbasis mobile dan belum 

menggunakan teknologi IoT. Namun, kelebihannya adalah sistem bisa dikatakan 

sempurna karena komunikasi antar aplikasi, server, dan sensor bisa dikatakan sangat 

baik. 
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Penelitian selanjutnya yakni Optimisasi SPC secara Otomatis oleh Basavaraju 

(2015) adalah SPC yang menerapkan teknologi IoT, di mana penelitian ini merancang 

SPC yang memungkinkan pengguna untuk menemukan area parkir terdekat dan 

memberikan ketersediaan slot parkir di area parkir masing-masing. Dan berfokus pada 

pengurangan waktu dalam mencari tempat parkir dan juga menghindari perjalanan yang 

tidak perlu untuk mencari tempat parkir yang kosong di area parkir. Pada SPC 

yangditeliti oleh Basavaraju (2015) ini, kekurangannya adalah belum adanya antarmuka 

pemesanan parkir berbasis mobile, di mana akan sangat mempermudah pengguna.  

Dari beberapa pustaka yang telah ditinjau, dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas 

akses pada sistem reservasi/pemesanan, kemudahan penggunaan, kemampuan untuk 

dikembangkan pada skala sesungguhnya, serta arsitektur jaringan untuk IoT patut 

diperhatikan, sebagai pertimbangan untuk melaksanakan penelitian ini. 

 

C. Landasan Teori 

1. Vehicle Loop Detector (VLD) 

Loop detector merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

unsur logam di dalam air atau tanah. Loop detector juga dapat digunakan untuk 

keperluan access control, parking system, barrier gate, dan security system dengan 

mendeteksi materi logam yang terdapat pada kendaraan. Loop detector tersebut 

biasa disebut sebagai Vehicle Loop Detector (VLD). VLD terdiri dari dua jenis yaitu 

single loop dan double loop. 

Umumnya, detektor logam bekerja pada prinsip dasar bahwa ketika 

melewati arus listrik melalui loop akan menghasilkan medan magnet. Salah satu 

bagian dasar dari detektor adalah sebuah osilator, maka akan menghasilkan arus 

bolak-balik. Medan magnet yang dihasilkan ketika melewati arus atau listrik bolak 

melalui kumparan pengiriman yang hadir dalam detektor logam. Jadi, jika benda 

logam atau konduktor hadir dekat kumparan, maka akan menghasilkan medan 

magnet saat objek lain di atasnya.  
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Ada lagi kumparan dalam loop yang dapat ditemukan di detektor yang 

disebut kumparan penerima yang dapat mendeteksi perubahan medan magnet 

karena adanya suatu logam atau benda logam. (Bustami, 2018) 

 

 

 

 

 

    (a)    (b) 

Gambar 1. Single Loop Detector (a) dan Double Loop Detector (b) 

 

Kabel Loop Detector (Coil Loop) memiiki diameter 0,75 mm dan panjang 100 

m yang apabila dibentangkan dapat membentuk persegi panjang berukuran 180 cm 

x 60 cm. Kabel loop detector ini adalah bagian dari sensor pendeteksi kendaraan. 

Kedua ujung kabel loop detector tersebut akan disambungkan ke Vehicle Loop 

Detector (VLD). Kabel loop detector ini berfungsi sebagai metal detector sehingga 

dapat mendeteksi ada tidaknya kendaraan mobil diatasnya.apabila digunakan 

sebagai sensor parkir.  

 

 

 

Gambar 3. Kabel Loop Detector 0,75 mm 100m 

2. Terminal Block 

Terminal block merupakan tempat berhentinya arus sementara, yang akan 

dihubungkan ke komponen lain/komponen outgoing. Terminal block merupakan 

komponen yang sangat penting dan termasuk dalam komponen utama dalam 

pembuatan panel listrik. Didalam terminal block terdapat incoming yang berfungsi 

sebagai konektor arus masuk dan outgoing sebagai konektor arus keluar. Manfaat 

terminal block (Prihatin, 2013):  

a. Sebagai penghubung/jumper jika ada penambahan komponen  
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b. Pemakaian kabel tidak boros  

c. Pengamanan jika ada troubleshort  

d. Jika ada konsleting, arus langsung putus di terminal sebelum sampai di 

komponen utama  

 

 

 

Gambar 4. Terminal Block 

 

3. NodeMcu ESP8266 Versi 12E  

NodeMCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 

dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrokontroler dan koneksi internet (WiFi) 

serta merupakan modul turunan pengembangan dari modul IoT (Internet of Things) 

keluarga ESP8266 tipe ESP-12 (Dewi, Rohmah, & Zahara). NodeMCU memiliki ukuran 

yang kecil dengan ukuran 4,83 x 2,54 cm dan berat 7 gram sehingga lebih efisien 

untuk digunakan.. ESP8266 merupakan mikrokontroler sehingga juga memiliki 

prosessor dan memory yang dapat terintegrasi dengan sensor serta actuator melalui 

pin GPIO. Modul ini mempunyai fitur seperti mendukung standar IEEE 802.11 b/g/n, 

biasa digunakan untuk WIFI direct (P2P), Acces Point soft-App, mempunyai RAM 81 

Mb dan Flash Memory 1 Mb, kecepatan hingga 160 Mhz, serta daya keluaran sebesar 

19,5dBm. Bentuk NodeMcu ESP8266 dapat dilihat pada Gambar Berikut adalah 

spesifikasi NodeMcu (Artanto, 2018) :  

a. Frekuensi wifi 802.11 b/g/n  

b. Prosesor 32-bit  

c. 10-bit ADC  

d. TCP/IP protocol stack  

e. TR switch, LNA, power amplifier dan jaringan  

f. PLL, regulator, dan unit manajemen daya  

g. Mendukung keragaman antenna  

h. Wifi 2,4 GHz, mendukung WPA / WPA2  
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i. Dukungan STA mode operasi / AP / STA + AP  

j. Dukungan smart link fungsi untuk kedua perangkat Android dan iOS  

k. SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IR, Remote control, PWM, GPIO  

l. STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO  

m. A-MPDU dan A-MSDU agregasi dan 0,4s guard interval  

 

 

 

 

Gambar 5. Platform IoT NodeMcu ESP8266 

 

4. Internet of Things (IoT)  

Internet of Things (IoT) adalah jaringan benda fisik atau benda yang 

disematkan pada perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas 

jaringan, yang memungkinkan benda-benda ini mengumpulkan data dan bertukar 

data. IoT memungkinkan objek untuk dirasakan dan dikendalikan dari jarak jauh di 

infrastruktur jaringan yang ada, menciptakan peluang untuk integrasi langsung 

antara dunia fisik dan sistem berbasis komputer, dan menghasilkan peningkatan 

efisiensi, akurasi dan manfaat ekonomi. IoT dapat dipandang sebagai jaringan 

raksasa yang terdiri dari jaringan perangkat dan komputer yang terhubung melalui 

serangkaian teknologi perantara di mana banyak teknologi, koneksi nirkabel dapat 

bertindak sebagai enabler konektivitas ini. Tujuan IoT adalah mengotomisasi 

kehidupan manusia. 

 

5. Arduino Ethernet Shield  

Arduino Ethernet Shield adalah modul yang berfungsi menghubungkan board 

Arduino dengan jaringan internet, karena modul ini berdasar pada chip Wiznet 

W5100 Ethernet, untuk dapat menghubungkan dan menggunakan modul hingga 

dapat terkoneksi internet. Modul ini dipasangkan di atas board Arduino, dan dengan 

menyambungkan dengan kabel jaringan RJ45, dan dengan mengikuti langkah 
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pemogramannya (menggunakan library Ethernet yang sudah tersedia di paket 

perangkat lunak Arduino IDE), dan board Arduino terhubung ke internet. Arduino 

Ethernet Shield dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

 

 

 

Gambar 6. Arduino Ethernet Shield 

 

6. MySQL  

Menurut Arief (2011), “MySQL adalah salah satu jenis database server yang 

sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya”. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih sering 

digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya pengembangan 

aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP.  

 

7. PHP  

Menurut Arief (2011), PHP adalah bahasa server-side-scripting yang menyatu 

dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan 

server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan diesksekusi di 

server kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Dengan 

demikian kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh pengguna 

sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP dirancang membuat halaman 

web yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan 

berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. 
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METODE 

Alat dan Bahan Penelitian  

Alat Penelitian untuk rangkaian alat sistem parkir : 

 LCR meter  

 Kabel test lead probe  

 Laptop  

 Kabel USB  

 HP Android  

 

Bahan penelitian rangkaian alat sistem parkir meliputi :  

 Sensor Vehicle Loop Detector CT-SL110  

 Kabel Loop Detector berdiameter 0.75 mm panjang 100 meter  

 Terminal Block  

 Software Android Studio  

 Software JAVA JDK  

 Software Vysor  

 NodeMcu ESP8266 versi 12E  

 Lampu Indicator LED  

 Stekker 

 Kabel listrik  

 Stop Kontak  

 Pralon PVC  

 

Software yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile Android meliputi:  

 Arduino IDE  

 Java Media Framework 2.1  

 Netbean IDE versi 7  

 Bahasa pemrograman PHP  

 Database MySQL  
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Rancangan Arsitektur Sistem  

Dari segi petugas, rancangan teknologi hardware yang dibutuhkan untuk 

mengakses sitem ini adalah seperangkat PC atau laptop, sedangkan rancangan teknologi 

software yang dibutuhkan adalah sistem operasi. Dari segi SPC, teknologi hardware yang 

dibutuhkan adalah sensor PING, LED, Arduino, dan Ethernet Shield, sedangkan 

rancangan teknologi software yang dibutuhkan adalah IoT. Dari segi user, rancangan 

teknologi yang dibutuhkan untuk mengakses sistem ini adalah smartphone Android atau 

laptop atau PC, sedangkan untuk rancangan teknologi software yang dibutuhkan adalah 

web browser, maupun aplikasi mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Arsitektur Sistem Pemesanan Parkir Cerdas 

 

Pada Gambar 7. memperlihatkan arsitektur sistem parkir cerdas memiliki 2 

lingkungan, yang pertama adalah lingkungan hosting dan lingkungan local, dengan 

rincian:  

1. Pengguna membuka aplikasi mobile pemesanan dan mencari lahan parkir yang 

masih kosong.  

2. Pengguna mendapatkan lahan dan memesan lahan kosong tersebut, data tersebut 

diolah API Web Server.  

3. Data yang didapat oleh API Web Server disimpan pada database server.  

4. Ada Local Environment, API Web Server mengirim HTTP REQUEST berupa file JSON.  
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5. Data di-decoding oleh server dan data dikirim ke SPC.  

6. Data hasil encoding di olah Ethernet Shield dan Arduino yang nantinya akan 

mengontrol sensor-sensor dan indikator yang ada dalam ruang lingkup SPC.  

7. Ethernet Shield akan mengirim data-data berupa monitoring sensor-sensor dan 

indikator ke server melalui router. Router meneruskan paket-paket ke server.  

8. Server men-encoding paket-paket yang diterima ke dalam file JSON.  

9. Server mengirim file JSON ke API Web Server yang ada di Hosting Environment.  

10. File JSON diterima aplikasi Android pada pengguna dan aplikasi men-decoding file 

JSON, sehingga pengguna dapat memarkirkan kendaraannya ke lahan parkir yang 

sudah dipesan.  

 

Sistem Parkir Cerdas ditujukan untuk pengguna dalam mencari lahan parkir yang 

kosong. Dengan adanya SPC, pengguna tidak perlu waktu lama untuk mencari lahan 

parkir yang kosong hanya dengan mengakses aplikasi mobile dari smartphone, pengguna 

dapat memesan lahan parkir yang diinginkan. Langkahnya dengan memasang aplikasi 

mobile, sistem pemesanan parkir, kemudian melakukan pendaftaran pengguna dan 

melakukan login pengguna. Setelah itu, pengguna dapat memilih lahan parkir mana 

yang ingin ditempati. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 8. Dalam sistem 

pemesanan untuk SPC, terdapat 2 lingkup sistem, yakni untuk pengguna dan untuk 

petugas dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rancangan arsitektur sistem parkir 
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Gambar 9. Gambaran Umum Sistem untuk Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Gambaran Umum dari Administrator 

 

Rancangan Basis Data  

Rancangan Basis Data untuk sistem ini terdapat satu tabel Transaksi yaitu tabel 

Pemesanan dan 4 tabel induk di antaranya tabel Petugas, tabel Parkir, tabel User, dan 

tabel Slot yang saling berelasi. Detailnya bisa dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Rancangan Basis Data 

 

Desain Rangkaian Parkir  

Desain rangkaian sistem parkir dapat digambarkan sebagai sebuah blok diagram 

sistem pendeteksi kendaraan empat berbasis sensor parkir vehicle loop detector. 

Rangkaian alat terdiri atas Vehicle Loop Detector, Wifi Controler, kabel loop detector, 

dan alat penampil. Rangkaian alat-alat tersebut mempunyai fungsi sebgai berikut: 

 Kabel Loop Detector adalah bagian dari sensor pendeteksi kendaraan beroda empat 

berupa kabel diameter 0.75mm dengan panjang 100m yang dibentangkan sehingga 

membentuk persegi panjang dengan ukuran 180cm x 60cm. Kedua ujung kabel 

disambungkan ke Vehicle Loop Detector pada sambungan sensor.  

 Vehicle Loop Detector adalah rangkaian pengkondisi sinyal elektromagnetik yang 

dibangkitkan oleh pembangkit frekuensi dan disambungkan pada kabel sensor 

sehingga akan membentuk sinyal keluaran berlogika 1 jika terjadi induksi medan 

magnet yang terjadi pada kabel loop detector yaitu terbacanya kendaraan persis 

diatas bentangan kabel.  
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 Keluaran adalah aktifnya relay pada kondisi saklar TERTUTUP saat aktif dan saklar 

TERBUKA saat tidak terdeteksinya medan magnet yang diinduksikan dari kendaraan 

beroda empat di atas kabel loop detector. Keadaan saklar terbuka/Normally Open 

dan tertutup/Normally Close menjadi data sinyal masukan bagi ESP8266 12E/Wifi 

controller.  

 ESP8266 12E adalah chip pengendali berbasis teknologi mikrokontroler 32-bit yang 

dapat mengolah masukan digital maupun analog yang sekaligus digunakan sebagai 

media komunikasi berbasis Internet Protocol 802.11b. ESP8266 12E membaca 

masukan dari Vehicle Loop Detector berupa keadaan logika 1 dan 0 dan kemudian 

disesuaikan ke dalam program yang ditulis menggunakan Arduino IDE. Setelah 

mendapatkan status pada Vehicle Loop Detector, maka nilai keadaan ini akan 

diteruskan menjadi status pada keadaan slot parkir dalam kondisi TERISI atau 

KOSONG dengan menggunakan indikator lampu merah dan hijau. 

 

 

 

Gambar 12. Rangkaian Sistem Parkir 
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Tahapan pengujian rangkaian sistem parkir meliputi sebagai berikut:  

Langkah 1   : Menguji sensitivitas sensor kabel Loop Detector dengan alat LCMeter  

Langkah 2 : Membaca nilai output Vehicle Loop Detector dan menyambungkan ke 

controller ESP8266 (Wifi Modul) 

Langkah 3 : Publish data sensor parkir ke server dan server akan menyajikan data terkini 

ketersediaan slot parkir masing-masing sensor. 

 

Rancangan Pemasangan Rangkaian Alat Sistem Parkir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Rangkaian pemasangan kabel loop vehicle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Rangkaian pemasangan kabel loop vehicle 
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Gambar 15. Desain Pemasangan alat 

 

Perancangan perangkat keras (hardware) dimulai dengan merancang besar 

ukuran luasan kabel yang akan digunakan. Dalam penelitian ini ukuran luasan kabel yang 

digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2.5 × 1 M, 2 × 1 M, dan 1 × 0.5 M. 

Kemudian kabel dilooping membentuk luasan persegi panjang tersebut. Lilitan looping 

kabel dikencangkan sesuai dengan ukuran dan bentuk looping persegi panjang. Setiap 

kali satu putaran looping kabel selesai dililit, dilakukan pengukuran besar nilai induktansi 

kabel loop detector menggunakan LCR meter. Satuan besar yang digunakan adalah micro 

henry (µH). Pengukuran besar nilai induktansi didasarkan kepada jenis sensor Vehicle 

Loop Detector (VLD) yang digunakan. Untuk jenis sensor Vehicle Loop Detector (VLD) 

yang digunakan adalah tipe CT-SL110 dengan besar rentang nilai induktansi 50 µH –1000 

µH dan efektifitas nilai induktansi sebesar 100 µH -300 µH. Karena nilai induktansi yang 

dicari dibawah 1000 µH maka LCR meter di setting pada rentang nilai sampai 2000 µH 

atau 2 mH. Setelah diperoleh besar nilai induktansi pada jumlah looping, sisa kabel 

looping yang di hubungkan ke sensor Vehicle Loop Detector akan di twist kurang lebih 5 

meter. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.10. Kedua ujung kabel sisa looping 

kabel loop detector kurang lebih 5 meter ditwist, kemudian dihubungkan ke sensor 

Vehicle Loop Detector (VLD). Menghubungkan kabel power AC ke sensor Vehicle Loop 

Detector (VLD). Setelah Instalasi selesai, dilakukan uji coba sensor Vehicle Loop Detector 

(VLD) untuk mendapatkan hasil pengaturan sensor yang sesuai. 
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Gambar 16. Wiring diagram Sensor Vehicle Loop Detector (VLD) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pemasangan Sistem Parkir di Area Lahan Parkir 

Penerapan Aplikasi Sistem Parkir Cedas dipasang di lokasi lahan parkir halaman 

kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta jalan 

Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55165. Pemasangan dilakukan di enam titik/slot area parkir mobil. 

 

Hasil Interface Pemesanan Parkir Berbasis Mobile.  

a. Interface untuk Pengguna pada media Handphone  

Sebelum menggunakan aplikasi Sistem Parkir Cerdas ini, pengguna harus 

mendowload aplikasi agar dapat tampil aplikasinya di handphone.  

b. Halaman registrasi user 

Pada halaman registrasi pengguna, pengguna diharuskan melakukan registrasi 

dengan menginputkan data-data seperti Email, Password, Nama Lengkap, Telepon, 

Nomor Plat. 

c. Interface Pilih Lokasi Parkir 

Pada Halaman Pilih Lokasi Parkir Pengguna dapat memilih lokasi parkir yang 

diinginkan melalui fitur dari Google Maps. Kemudian sistem akan menampilkan 

alamat dan navigasi ke lokasi parkir. 
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d. Interface ketersediaan lahan parkir 

Pada Halaman Pilih Lahan Parkir, pengguna dapat melakukan pemesanan lahan 

parkir mana saja yang masih tersedia. Pada Sistem Parkir Cerdas ini hanya status 

lahan yang tersedia lah yang dapat dipesan oleh pengguna. Pada interface tersebut 

akan tampil status dari masing-masing slot parkir yang ditandai dengan warna yang 

berbeda-beda . Status parkir yaitu : 

- TERSEDIA (warna Hijau)  

- TERISI (warna Merah)  

- DIPESAN (warna Kuning)  

Kondisi TERSEDIA jika slot parkir masih kosong belum ada yang memesan. 

Kondisi TERISI jika slot parkir masih digunakan oleh mobil yang sedang memarkirkan 

kendaraan di lokasi slot tersebut. Kondisi DIPESAN jika slot sudah dipesan dan mobil 

belum parkir di lokasi. 

Pengguna dapat memesan lokasi parkir untuk slot yang masih berwarna Hijau 

karena kondisi Tersedia. Setelah melakukan pemesanan parkir, maka pada layar 

handphone akan tampil tampilan seperti pada Gambar 17. Setelah melakukan 

pemesanan tekan tombol SELESAI. Pengguna juga dapat membatalkan pemesanan. 

Jika pemesanan sudah dibatalkan, maka status slot tersebut adalah Terisi. 

Pembatalan pemesanan dapat dilakukan dengan menekan tombol BATAL. Setelah 

semua proses pemesanan selsai, pengguna dapat keluar dari sistem dengan menekan 

tombol LOGOUT. 

 

Interface untuk Administrator Sistem 

a. Halaman Login Petugas 

Halaman Login Petugas merupakan halaman yang digunakan oleh petugas untuk 

masuk ke dalam Sistem Parkir Cerdas. Petugas harus mengisikan username dan 

password dengan benar agar dapat masuk ke dalam Sistem Parkir Cerdas. 

b. Halaman monitoring lahan parkir 

Pada halaman ini petugas memonitoring aktivitas yang ada di lahan parkir, 

apakah lahan tersebut TERSEDIA, DIPESAN, maupun TERISI. Pada halaman ini 
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petugas bisa membatalkan reservasi pengguna jika pengguna tidak mentaati aturan 

yang berlaku misalnya pengguna tidak datang ke lokasi parkir 30 menit setelah 

pemesanan lahan parkir. 

c. Halaman pembatalan pesanan pengguna 

Pada halaman ini petugas berhak membatalkan reservasi pengguna jika 

pengguna tidak datang ke lokasi parkir 30 menit setelah pemesanan lahan parkir. 

 

Pengujian Sensor Vehicle Loop Detector 

Pengaturan yang digunakan pada sensor Vehicle Loop Detector (VLD) adalah 

pengaturan nomor 3 yaitu DIP1 pada posisi 0FF dan DIP2 pada posisi ON. Ketika looping 

kabel loop detector sudah terhubung ke sensor Vehicle Loop Detector (VLD) dan sudah 

dihubungkan ke power supply listrik AC, maka posisi lampu indikator LED warna merah 

VLD akan menyala, kemudian lampu indikator LED hijau VLD akan berkedip sebanyak 3 

kali menandakan sensor VLD dapat mendeteksi inputan dari kabel loop detector yang 

sudah dilooping. Jadi, apabila sebuah kendaraan bermotor masuk melewati loop, maka 

lampu indikator hijau pada sensor Vehicle Loop Detector akan menyala setelah 300 mS 

yang menandakan kendaraan terdeteksi dan ketika kendaraan keluar melewati loop, 

lampu indicator hijau akan padam, hanya lampu indicator merah yang menyala 

menandakan kendaraan telah berada diluar area loop. 

 

Tabel 1. Data Hasil Pengujian Sensor Vehicle Loop Detector 

No DIP1 DIP2 Output Mode Of Relay 

1 OFF OFF Ketika kendaraan terdeteksi keluar dari loop, relay 1 terkoneksi 
selama 1 S setelah 300 mS  

2 ON OFF Ketika kendaraan terdetekasi masuk melawati loop, relay 1 
langsung terkoneksi dan terputus setelah 300 mS  

3 OFF ON Ketika kendaraan terdeteksi masuk melewati loop setelah 300 
mS, relay 1 terkoneksi sampai kendaraan terdeteksi keluar dari 
loop.  

4 ON ON Ketika kendaraan terdeteksi masuk melewati loop, relay 1 
terkoneksi sampai kendaraan terdeteksi keluar dari loop setelah 
300 mS  
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a. Pengujian Looping kabel 1 x 2.5 meter 

Karena besar nilai induktansi kabel dengan jumlah 11 kali looping memiliki 

nilai induktansi terendah yaitu anatara 939 µH – 944 µH dan sudah memenuhi 

syarat untuk perangkat keras (hardware) yang akan digunakan, maka untuk 

rancangan perangkat keras (hardware) kabel loop detector dengan ukuran 2.5 × 1 

meter menggunakan hasil percobaan dengan jumlah looping kabel 11 looping. 

b. Pengujian looping kabel 1 x 2 meter 

Karena data hasil jumlah looping kabel ukuran 1 × 2 meter dengan kondisi 

looping kabel loop detector dikendorkan diatas pada jumlah looping kabel 12 

looping sudah memenuhi syarat besar nilai induktansi yang dibutuhkan antara 992 

µH – 994 µH dari tiga kalis tes yang di lakukan, maka jumlah looping kabel loop 

detector yang digunakan adalah 12 looping. 

c. Pengujian looping kabel 1 x 0.5 meter 

Karena besar nilai induktansi kabel loop detector yang terendah adalah pada 

jumlah looping 23, maka untuk ukuran looping kabel loop detector 1 × 0.5 meter 

menggunakan data hasil percobaan tiga kali tes pengukuran pada jumlah looping 23 

dengan besar nilai induktansi antara 1305 μH – 1308 μH. Pertimbangan 

digunakannya data pada jumlah looping 23 karena sisa kabel yang dihubungkan 

menuju sensor Vehicle Loop Detector (VLD) belum ditwist sehingga masih 

dimungkinkan penurunan besar nilai induktansi kabel loop detector. Hasil besar nilai 

induktansi kabel loop detector dengan jumlah looping 23 setelah di twist adalah 

1092 μH.  

d. Pengujian looping kabel dan sensor vehicle loop detector (VLD) 

Hasil pengujian looping kabel dengan ukuran loop bervariasi yaitu 1 x 2.5 m, 

1 x 2 m, 1 x 0,5 m dengan jumlah loop bervariasi dari 11, 12 dan 23 loop 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada VLD. Pada uji dengan ukuran loop 1 x 

0,5 m dengan kondisi loop kencang maka lampu indikator kedip terus menerus yang 

menunjukkan hasil bahwa VLD tidak terdeksi. Untuk selain itu kondisi dapat 

terdeteksi. 
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e. Pengujian Node Mcu ESP 8266 versi 12 E dan IoT 

Pada pengujian dengan NodeMcu ESP 8266 yang tersambung dengan 

perangkat IoT dapat ditunjukkan dengan hasil seperti pada Tabel 4.8. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa alat SPC dapat digunakan dengan baik ditandai dengan lampu 

indikator yang menyala pada warna sesuai dengan kondisi status VLD (terkoneksi 

dan tidak terkoneksi). 

 

KESIMPULAN 

1. Pada hasil pengujian sensor Vehicle Loop Detector (VLD) didapatkan pengaturan 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi kendaraan roda empat yaitu dengan 

mengatur posisi saklar DIP1 pada posisi OFF dan saklar DIP2 pada posisi ON sehingga 

respon indikator hijau pada VLD akan menyala setelah 300ms sesaat kendaraan 

roda empat berada pada posisi parkir yang benar.  

2. Pada hasil pengujian kabel Loop Detector yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

kendaraan roda empat dan mengirimkan sinyal induksi sesuai batasan nilai yang 

direkomendasi oleh pabrik pembuat sensor VLD adalah senilai 1000 𝜇𝐻didapatkan 

jumlah looping sebanyak 10 looping dengan ukuran bentangan kabel 1x2 meter. 

Nilai yang didapat pada pengukuran sebanyak 10 looping adalah sebesar 1016 - 

1019 𝜇𝐻.  

3. Untuk bentangan kabel berukuran 1x2,5 meter didapatkan nilai yang sesuai dengan 

batasan nilai yang diharuskan sebesar 1000 𝜇𝐻sebanyak 11 looping. Nilai yang 

didapat pada pengukuran sebanyak 11 looping adalah sebesar 939- 944 𝜇𝐻.  

4. Untuk bentangan kabel berukuran 1x0,5 meter didapatkan nilai yang sesuai dengan 

batasan nilai yang diharuskan sebesar 1000 𝜇𝐻sebanyak 23 looping. Nilai yang 

didapat pada pengukuran sebanyak 23 looping adalah sebesar 1305𝜇𝐻 – 1308𝜇𝐻.  

5. Dalam penerapannya di lokasi parkir Balai Kota Yogyakarta, jumlah looping kabel 

yang digunakan adalah 3 jenis ukuran yaitu kabel dengan bentangan 1x2,5 meter 

dengan jumlah looping sebanyak 11 looping, kabel dengan bentangan 1x2 meter 

dengan jumlah looping sebanyak 10 looping, dan kabel dengan bentangan 1x0,5 
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meter dengan jumlah looping sebanyak 23 looping. Ketiga jenis kabel ini digunakan 

pada keenam titik parkir halaman kantor Bappeda Kota Yogyakarta.  

6. Semua jenis ukuran kabel looping yang diaplikasikan pada sensor parkir dapat 

bekerja dengan baik dibuktikan dengan indikator hijau dapat merespon 300ms 

sesaat mendeteksi kendaraan roda empat pada lokasi parkir.  

7. Aplikasi Sistem Parkir Cerdas berbasis Mobile dapat membantu pengendara mobil 

mendapatkan infomasi mengenai lahan parkir serta melakukan pemesanan parkir 

melalui media handphone pengendara. Melalui aplikasi ini dapat melihat status 

ketersediaan masing-masing slot parkir apakah TERSEDIA, DIPESAN atau TERISI 

pada aplikasi di media layar handphone.  

8. Aplikasi Sistem Parkir Cerdas dapat membantu mencari lokasi lahan parkir.  

9. Aplikasi Sistem Parkir Cerdas berbasis Mobile membantu pengelola parkir dalam 

monitoring lahan parkir tanpa melalui banyak aktivitas fisik untuk berjalan 

memantau lahan parkir. Cukup dengan melihat status ketersediaan masing-masing 

slot parkir apakah TERSEDIA, DIPESAN atau TERISI pada aplikasi di media layar 

handphone.  

10. Pengelolaan parkir menjadi lebih tertata dan mengurangi banyaknya mobil yang 

parkir sembarangan.  

 

SARAN  

Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut maka perlu dikembangkan aplikasi 

Sistem Parkir Cerdas yaitu:  

1. Menambahkan banyak lokasi parkir khususnya kantong-kantong parkir umum di 

kota Yogyakarta. Lokasi tersebut dapat dilihat dalam bentuk peta digital interaktif 

yang muncul, sehingga pengendara tinggal memilih lokasi terdekat dengan tujuan 

lokasi.  

2. Saat ini, untuk mengetahui apakah mobil yang masuk ke slot parkir apakah yang 

telah memesan sebelumnya atau tidak memesan masih dilakukan secara manual 

dengan dilakukan oleh penjaga parkir dengan melihat dan mencocokkan nomor plat 

mobil dengan data yang memesan pada aplikasi. Untuk itu maka untuk 
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pengembangan perlu menambahkan sensor-sensor tambahan untuk membaca 

nomor plat mobil.  

3. Menambahkan tambahan fitur pembayaran parkir dengan bekerja sama dengan 

bank-bank yang ditunjuk.  

4. Mengupload sistem ke playstore sehingga masyarakat umum bisa men-download 

aplikasi dengan mudah. 

 

REKOMENDASI 

Hasil penelitian yang berupa aplikasi IoT Sistem Parkir Cerdas pada pemesanan 

parkir berbasis mobile ini direkomendasikan pada lokasi-lokasi lahan parkir untuk umum 

misalnya parkir bagi para pengunjung wisatawan dari luar daerah yang menggunakan 

bus dan kendaraan pribadi sehingga pengguna parkir dapat mengetahui lokasi-lokasi 

lahan parkir yang diinginkan yang tampil dalam bentuk peta. Pengguna dapat 

mendownload aplikasi Sistem parkir Cerdas pada playstore dan melakukan pemesanan 

parkir melalui aplikasi tersebut.  

Untuk itu perlu koordinasi antara pengelola parkir daerah dengan Pemerintah 

Kota Yogyakarta yang mengurusi parkir sehingga penarikan retribusi dan tata kelola 

parkir menjadi lebih baik. Hasil tersebut diharapkan dapat membantu mencari solusi 

terhadap masalah parkir di Kota Yogyakarta yang saat ini masalah parkir menjadi salah 

satu masalah utama di kota Yogyakarta. Hal tersebut diharapkan juga mampu 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir melalui penggunaan 

teknologi informasi dan mewujudkan Kota Yogyakarta ke arah Smart City.  

Untuk penerapan skala kecil Aplikasi Sistem Parkir Cerdas ini juga sangat cocok 

diimplemantasi pada kantor-kantor atau gedung-gedung yang memiliki fasilitas parkir 

indoor maupun outdoor. 
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