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Abstract 

The parking area is one of the main means of shopping centers, offices ami 
recreation areas. The accurate information about a parking area will be very important for 
users. This paper will explain about a prototype of parking area that give the user 
information of the capacity, the amount of the used space, and lamp indicator in each 
location of parking spaces. Users can find an empty space for parking in easy way because 
they just looking for IIzmp imJicator which on in each floor. 

This information system of parking area use the Arduino for processing the 
informaTtion from sensors that installed on each parking space. Besides to the LCD display, 
Arduino sends the information of empty space to the server in serial data form via USB 
connection. Using lQUERY application, the server will provide this information to the 
client in the website. So that the client will get information in real time. 
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1. Pendailuimllm 
Semakin meningkat jumlah mobil 

akan memberikan problem sendiri seperu 
semakin padat jalan raya dan semakin 
dibutuhkan lahan parkir. Pengadaan lahan 
parkir sudah banyak tersedia tetapi seringkali 
pengguna mobil tidak mendapatkan 
informasi yang diperlukan untuk mengetahui 
kapasitas lahan, posisi tempat parkir mana 
saja yang kosong. Untuk memudahkan 
pengendara mobil dibuat penelitian 
sederhana tentang raneangan model miniatur 
lahan parkir yang dapat memberikan 
informasi tentang kapasitas lahan parkir dan 
jumlah yang terisi serta lokasi temp at parkir 
yang kosong. Informasi ini diperlukan agar 
pengguna dapat dengan eepat menemukan 
lokasi parkir, atau tidak terjebak berputar
putar apabila lahan sudah penuh. 

Tujuan penelitian sistem informasi 
lahan parkir adalah membuat prototype lahan 
parkir dilengkapi dengan sensor dan 
indikator di setiap lokasi parkir dan bisa 
diakses melalui internet. Prototype lahan 
parkir yang dipakai adalah dua lantai 
masing-masing lantai terdapat empat lokasi 
parkir. Pengaturan display dan pengolahan 
sensor dilakukan dalam sistem berbasis 
arduino. 
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2. TImljamu1llIn lPus\taJlun 
2.1 All"du.IDmo Dulemiiu<Olve ATmega328P 
Arduino Duemilanove dengan ATmega328P 
memunyai 14 digital input/output (6 di 
antaranya dapat digunakan untuk PVV~1 

outputs), 6 analog inpUt's, 16 MHz crystal 
oscillator, USB connection, power jack, 
ICSP header, dan reset button. Skerna 
Arduino Duemilanove ATmega328P dapat 
dilihat pada Gambar 1 dengan eiri-eiri 
sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Skema Arduino Duemilanove. 

Skema Arduino Duemilanove ATmega328P 
didasarkan pada blog diagram dari 
ATmega328P.Komponen utama di dalam 
pap an Arduino adalah sebuah 



microcontroller 8 bit dengan merk ATmega 
yang dibuat oleh perusahaan Atmel 
Corporation. Berbagai papan Arduino 
menggunakan tipe ATmega yang berbeda
beda tergantung dari spesifIkasinya, sebagai 
contoh Arduino Uno menggunakan 
ATmega328 sedangkan Arduino Mega 2560 
yang lebih canggih menggunakan 
ATmega2560. 

2.2 Pemrograman pada Arduino 

Struktur dasar dari bahasa pemrograman 
arduino itu sederhana hanya terdiri dari dua 
bagian. 

void setup( ) 
{ 

1/ Statement; 
} 

void loop() 
{ 

1/ Statement; 
} 

Dimana setup( ) bagian untuk inisialisasi 
yang hanya dijalankan sekali di awal 
program, sedangkan loopO untuk 
mengeksekusi bagian program yang akan 
dijalankan berulang-ulang untuk selamanya. 
setupO 
Fungsi setupO hanya di panggil satu kali 
ketika program pertama kali di jalankan. Ini 
digunakan untuk pendefmisian mode pin 
atau memulai komunikasi serial. Fungsi 
setupO harus di ikut sertakan dalam program 
walaupun tidak ada statement yang di 
jalankan. 

void setup() 
{ 

pinMode(13,OUTPUT); 1/ mengset 'pin' 13 
sebagai output 
} 

loop 

Setelah melakukan fungsi setupO maka 
secara langsung akan melakukan fungsi 
loopO secara berurutan dan melakukan 
instruksi -instruksi yang ada dalam fungsi 
loopO· 
void 100pO 
{ 

digitalWrite(13, IDGH); 
delay(1000); 

selarna 1 detik 

1/ nyalakan 'pin' 13 
1/ pause 
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digitalWrite(13, LOW); 
delay(1000); 

selama 1 detik 
} 

Digital I/O 

1/ matikan 'pin' 13 
I//pause 

Input I Output Digital pada breadboard 
arduino ada 14, pengalamatnya 0 - 13, ada 
saat tertentu I/O 0 dan 1 tidak bisa di 
gunakan karena di pakai untuk komunikasi 
serial, sehingga harus hati-hati dalam 
pengalokasian I/O. 

pinMode(pin7 mode) 

digunakan dalam void setupO untuk 
mengkonfigurasi pin apakah sebagai Input 
atau Output. Arduino digital pins secara 
default di konfigurasi sebagai input sehingga 
untuk merubahnya harus menggunakan 
operator pinMode(pin, mode). 

pinMode (pin, OUTPUT); 
sebagai output 
digitalWrite(pin, HIGH); 

source voltage 

digitalRead(pin) 

1/ mengset pin 

1/ pin sebagai 

membaca nilai dari pin yang kita kehendaki 
dengan hasil HIGH atau LOW. 

Value = digitalRead(pin); 
sarna dengan pin 

digitalWrite(plin, value) 

1/ mengset 'viJut;' 

digunakan untuk mengset pin digital. Pin 
digital arduino mempunyai 14 (0 - 13 ). 

digitalWrite ( pin, HIGH ); 

Analog I/O 

1/ set pin to HIGH 

Input I Ouput analog pada breadboard 
arduino ada 6 pengalamatnya 0 - 5 

analogRead(pin) 

membaca nilai pin analog yang memiliki 
resolusi 10-bit. Fungsi ini hanya dapat 
bekerja pada analog pin (0-5). Hasil dari 
pembacaan berupa nilai integer dengan range 
o sampai 1023. 

Value = analogRead(pin); 
sarna dengan nilai analog pin 

anaIogWrite(pin, value) 

1/ mengset 'value' 

mengirimkan nilai analog pada pin analog. 



analogWrite(pin, value); 
analog 

delay(ms) 

/I menulis ke pin 

Menghentikan program untuk sesaat sesuai 
dengan yang di kehendaki, satuanya dalam 
millisecond. 

Delay(lOOO); /I menunggu selama satu detik 

Serial 

Serial.begin.(rate) 

Statement 1m di gunakan untuk 
mengaktifkan komunikasi serial dan mengset 
baudrate. 

void setupO 
( 

Serial. begin(9600); 
and set baudrate 9600 bps 

) 

/lopen serial port 

Serial.prinln( data) 

Mengirimkan data ke serial port. 

Serial.println(100); /I mengirimkan 100 

2.3 AJAX 
AJAX adalah singkatan dari 

Asynchronous JavaScript and XML.AJAX, 
terdiri dari HTML, Javascript, DHTML dan 
DOM yang kemudian digabungkan dengan 
bahasa pemograman web di sisi server 
seperti PHP dan ASP, sehingga membentuk 
suatu aplikasi berbasis web yang interaktif. 
AJAX bukanlah bahasa pemograman bam, 
tetapi adalah teknik bam untuk membuat 
aplikasi web lebih baik, lebih cepat dan lebih 
interaktif.Dengan AJAX, Javascript dapat 
langsung berkomunikasi dengan server 
dengan menggunakan objek 
XMLHttpRequest. Dengan objek 101, 

javascript dapat melakukan transaksi data 
denga server web, tanpa hams me-reloading 
halaman web tersebut secara keseluruhan. 
Berikut adalah teknologi yang termasuk 
dalam aplikasi AJAX : 
.. HTML yang digunakan untuk membuat 

Web forms dan mengindentifikasikan filed
field yang akan anda gunakan dalam 
aplikasi. 

.. JavaScript adalah kode inti untuk 
menjalankanaplikasi Ajax dan untuk 
membantu 

memfasilitasi komunikasi dengan aplikasi . 

.. DHTML, atau Dynamic HTML, membantu 
anda untuk membuat form atau web anda 
dinamis. Anda akan menggunakan <div>, 
<span> dan elemen HTML dinamis lainya. 

GO DOM, Document Object Model, akan 
digunakan (melalui kode JavaScript) untuk 
bekerja dengan kedua struktur dari HTML 
dan XML anda yang dalam beberapa kasus 
berasal dari server. 

3. Metooologi Penelitian 
Aplikasi sistem informasi lahan parkir 
dirancang sebagai berikut 

23 

.Arduioo 
',,,'I." 
' ...... '., 
' ..... ' 

SERVER 

lantai 2 

lantai 1 

c::::=.J ~ Geri>1ng Keluar 
Gerbang masuk LCD 

Gambar 3.1 perancangan sistem 

Sensor yang dipakai untl1k 
mendeteksi ada tidaknya mobil yang diparldr 
atau yang lewat adalah LDR (light dependent 
resistor). LD R pada keadaan tidak terkena 
cahaya akan mempunyai resistansi tinggi dan 
jika terkena cahaya resistansinya <:.kan 
menurun drastis. Ketika sensor dibaca 
arduino melalui pin analog maka akan ada 
perubahan nilai pembacaan jika sensor 
terhalangi mobil. LDR ditempatkan di 8 
lokasi parkir dan di gerbang masuk dan 
keluar area parkir. 

Di tiap-tiap lokasi parkir dipasang 
LED sebagai penanda kalau ada mobil yang 
parkir. Sedangkan untuk penanda pada 
gerbang masuk dan keluar ditampilkan pada 
LCD sebagai pemberi informasi kapasitas 
lahan parkir yang terisi. 

Sistem informasi web site dibagi 
menjadi dua yaitu aplikasi di client dan 
server. Server terhubung dengan arduino 
melalui koneksi USB. Pada server memakai 
apache 2 dengan bahasa pemrograman php 
sedangkan dari sisi client memakai jquery 



yang diatur meminta data ke server secara 
otomatis setiap 5 detik. Berikut rancangan 
hubungan arduino, server dan client 

SERVER APACHE2 
PHP 

Gambar 3.2 Koneksi hubungan 
arduino,server dan Client 

4. Hasil Penelitian dm Pembahasan 
.. .Apl~asi ~istem Informasi laban parkir 
1m dibag1 menJadi tiga bagian yaitu: di alat 
embedded atau arduino, server dan sisi 
client. Arduino berhubungan dengan 
pengaturan sensor dan LCD. Hasil dari 
sensor tersebut akan dikirimkan ke server 
melalui interface USB yang terkoneksi 
dengan server. Kemudian server membaca 
dan melakukan perintab print ke halaman 
web. Pada penelitian ini memakai server 
apache 2 dengan babasa pemrograman PHP. 
Kemudian client akan membaca dari server 
setiap 5 detik dan menampilkan sistem 
informasi laban parkir secara real time. 

User mendapatkan informasi tentang 
laban parkir ini dari : 
1.LED 
Informasi dari led digunakan sebagai 
penanda di lokasi laban parkir. Jika ada 
mobil yang parkir di laban tersebut maka led 
akan menyala sedangkan jika tidak ada 
mobil yang parkir di laban tersebut maka led 
akanpadam. 
2.LCD 
Informasi dari LCD digunakan sebagai 
penanda kapasitas dari laban parkir. LCD 
ditempatkan di pintu masuk laban parkir dan 
menginformasikan laban parkir terisi 
sejumlab mobil yang ada di laban parkir 
tersebut. 
3.Web site 
Informasi dari web site berupa informasi 
laban parkir mana yang kosong atau isi. Jika 
laban parkir kosong maka akan ditandai 
dengan lampu yang berkedip-kedip. 
Sedangkan kalau laban parkir isi maka 
lampu akan padam. Sistem ini akan mereload 
secara otomatis setiap 5 detik. 
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S1S1'£M INF'ORMM1 LAIWI PARKlR 

4.1 Pemrogll"aman 81l"duino 
.. Pemrograman di Arduino, dalam hal 
1m ArduinoMega2560 berhubungan dengan 
pengaturan sensor di tiap laban parkir dan di 
gerbang masuk dan keluar. Hasil pembacaan 
sensor ini akan digunaan untuk informasi 
LED dan LCD. Pemrograman aplikasi 
embedded dibagi menjadi : 

@inisialisasi 
-Sensor tiap laban parkir 
®Sensor untuk deteksi mobil masuk atau 
keluar 
sPengiriman sinyal ke server 

4.1.1 ImsiiaRfisasi 
Aplikasi ini untuk menginisialisasi 

aplikasi arduino, aplikasi yang diinisasilsasi 
adalab 

a. Inisialisasi untuk LCD 

LiquidCrystallcd(l3, 12, 11,10,9, 8, 7); 

Aplikasi led ini memakai pin 13 dan 
pin 12 untuk mengendalikan LCD (enable 
signal dan read/write ). Sedangakan' untuk 
saluran transmisi data dlpakai pin 
H,lO,9,8,dan 7. 
lcd.begin(16, 2); 

LCD di atur untuk 16 kolom dan 2 baris 

b. Inisialisasi LED Output 

byte ledPin[] = {39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53}; 
for (intx=O; x<8; x++) ( 
pinMode(ledPin[x], OUTPUT); } 

Inisialisasi 1m dipakai untuk 
memberikan level high atau low. Aplikasi 
level high dan low dipakai untuk mengatur 
LED. Pin yang dipakai untuk mengatur LED 
adalah pin 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, dan 53 

e. Inisialisasi variable dan pin analog 

Inisialisi untuk pin analog tiap laban 
parker dipakai pin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
dan 15 

byte IdrPin[] = {8, 9,10,11,12, 13, 14, 15}; 

inisialisasi pintu parkir dipakai di 



pintu masuk. dan pintu keluar 
menggunakan pin 0 dan 1 

int IdrMasuk = 0; 
int IdrKeluar = 1; 

inisialisasi variable adalab 

int bacaLDR; 
int jm1Mobil = 0; 

d.Inisialisasi serial 

Inisialisasi serial dipakai untuk 
mengirimkan sinyal ke server. 
Pengiriman sinyal diatur kecepatan 
pengiriman sinyal yaitu 9600 dan 
variable array yang dikirimkan ke 
server. 

byte serial[] = {I,O,O,O,O,O,O,O,O}; 

Serial.begin(9600); 

4.1.2 Aplikasi sensor tmp lokasi parkir 

Sensor yang adalab LDR (sensor 
cabaya) sebagai inputan analog di 
arduino. Sensor diatur untuk kondisi 
LDR terhalang atau tidak ada sinar 
dengan masukan nilai analog di 
arduino lebih dari 800. Jika nilai 
analog lebih dari 800 maka lampu 
LEO akan menyala 

for (int x=O; x<8; x++) ( 
bacaLDR = analogRead(ldrPin[x)); 
if (bacaLDR>800) 

digitalWrite(ledPin[x] ,HIGH); 
else digitalWrite(ledPin[x] ,LOW);} 

4.1.3 Sensor untuk deteksi mobil masuk 
ataukeluar 

Sensor dipakai adalab LOR dipakai 
di dua tempat dengan sensor diatur 
untuk kondisi LOR terhalang atau 
tidak sinar dengan masukan nilasi 
nalog di arduino lebih dari 800. 
Aplikasi LDR dipakaia di pintu 
masuk dan pintu keluar. Jika pada 
pintu masuk nilai analog ke arduino 
lebih dari 800 maka akan dilakukan 
penambaban sampai nilai maksimal 
tempat laban parkir. Untuk penelitian 
ini kami atur untuk 8 tempat laban 
parkir. Begitu juga untuk aplikasi 
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yang berlawanan untuk pintu keluar. 

if (analogRead(1drMasuk»800) 
(delay(2000); jmlMobil++;} 

else if (analogRead(1drKeluar»800) 
(delay(2000); jmlMobil--;} 

jumlab mobil yang ada di laban 
parkir akan ditayangkan lewat LCD. 
Jika laban parkir penuh maka pada 
LCD akan ditayangkan TERISI 
PENUH 

if (analogRead(ldrMasuk»800) 
(delay(2000); jmlMobil++;} 

else if (analogRead(ldrKeluar»800) 
( delay(2000); jmlMobil--; } 
Icd.setCursor(1,O); 
Icd.print("Kapasitas: 100"); 
Icd.setCursor(4,l); 
Icd.print("Terisi:"); 
Icd.setCursor(ll,1 ); 
Icd.print(jmlMobil); 
if (jmlMobil+92 == 100){ 

Icd.setCursor(1,l); 
Icd.print("Terisi:"); 
Icd.setCursor(9 ,1); 
lcd.blink(); 
Icd.print("Penuh" ); 
delay(3000); 
Icd.noBlink(); 

4.1.4 Pengiriman sinyal ke server 

Pengiriman ke server 
dilakukan menggunakan transmisi 
serial dengan interface USB. Data 
yang dikirim berupa data array yang 
berisi hasil pembacaan sensor dari 
tiap-tiap laban parkir. 

for (int x=O; x<8; x++) ( 
bacaLDR = analogRead(ldrPin[x)); 
IISerial.println(bacaLDR); 
if (bacaLDR>800) 

{digitalWrite(ledPin[x],IllGH);serial[x+l]=l 
;} 

else {digitalWrite(ledPin[x] ,LOW); 
serial[x+l]=l;} 

Kemudian dikirimkan ke server 
dengan sinyal serial dan interface 
USB 

for (int x=O; x<9;x++) { 
Serial.print(x); 
} 

4.2 Pemrograman eli server 

Server membaca sinyal dari 



embedded melalui USB kemudian 
melakukan perintab print di halaman 
web site. Sehingga pada halaman 
website ditampilkan data serial dari 
embedded. Pembacaan ini digunakan 
port dev/ttyUSBO. 

define(,SERIALPORT','/dev/ttyUSBO'); 
include "php_serial.class.osx.php"; 
$serial = new phpSerial; 
$serial->deviceSet(SERIALPORT); 
$serial->deviceOpenO; 
$read = $serial->readPortO; 
echo $read; 

4.3 Pemrograman di Client 

Agar informasi laban parkir ini dapat 
diakses dengan bagus oleh client. 
Maka dipakai pemrograman di sisi 
client memakai jquery. Informasi 
yang diberikan adalab meload 
gambar lampu kedap-kedip 
berdasarkan informasi dari server. 
Data dibaca dari server kemudian di 
pisabkan menurut lokasi tiap laban 
parkir. Aplikasi ini dapat mereload 
secara otomatis setiap 5 detik 

$( document) .ready( functionO { 
setInterval(functionO { 

$("#nik").Ioad("proses.php" ,""); 
$.ajax({ 

uri: "proses.php", 
data: "", 
cache: false, 
success: function(msg){ 

for(a=l ;a<9;a++){ 
if (msg[a]==O) 

$('#lahan'+a).html(,<img src=" lampu.gif' 
width="38" height="27"'>'); 

else 
$(,#lahan'+a).html(,<img src="lampu2.gif' 

width="38" height="27"I>');} 
} 
}); 
}, 5000); 

}); 

5. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah : 

l.Pembacaan input dari LDR memakai 
pin Analog sebanyak 8 pin 
menyesuaikan tempat laban parkir. 

2.Informasi data ke server menggunakan 
koneksi USB. 

3.Untuk dapat diakses secara real time 
hasil pembacaan dari arduino dipakai 
teknologi jquery. 
Untuk penelitian berikutnya dapat 

dilakukan, jika diaplikasikan secara real 
diperlukan sensor ultrasonic dan hubungan 
dengan PC atau server tidak menggunaan 
USB karen a terlalu jauh tetapi menggunakan 
aplikasi embedded web server. Aplikasi 
embedded web server terkoneksi ke server 
menggunakan LAN. 
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