
KAPITA SELEKTA 

“ INTERNET OF THING ” 

“ TRANSPORTATION BUS” 

 

 

 

 

OLEH : 

DEVI PURNAMA 

09011281320016 

SK7B 

 

 

 

SISTEM KOMPUTER 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

2016 

  



 

“ INTERNET OF THING ” 

“ TRANSPORTATION BUS” 

 

 

 

IOT pada transportasi bus  dapat membantu dalam integrasi komunikasi, kontrol, 

dan pengolahan informasi di berbagai sistem transportasi. Penerapan IoT diharapkan akan 

meluas ke semua aspek sistem transportasi, yaitu kendaraan, infrastruktur, dan 

kemudahan bagi pengemudi mobil dan kendaraan lainnya. Dalam hal ini, tidak akan ada 

istilah “tersesat” dengan mobil yang dibekali IoT akan menunjukkan jalan kemana Anda 

harus pergi (sekarang sudah ada, tetapi tidak menyeluruh), dengan IoT juga  akan lebih 

mudah terhubung dengan sistem keamanan kepolisian yang memandu Anda pada jalan-

jalan tertentu yang mungkin macet atau ada perbaikan. semua akan dibuat menjadi 

mudah, dan sekali lagi untuk “memanfaatkan waktu hidup Anda sebaik-baiknya”. 

Interaksi dinamis sistem transportasi meliputi komunikasi antar komponen kendaraan, 

kontrol lalu lintas cerdas, parkir cerdas, sistem tol elektronik, dan keamanan serta bantuan 

jalan dengan GPS yang akan terus dimaksimalkan. 

 

 



 

Bhosale, P., & Khan, S. [2016].  

Studi kasus : Internet of Things (IoT) merujuk kepada unik benda-benda yang dapat 

diidentifikasi dan mereka representasi di Internet .Penelitian yang ada bekerja pada 

IoT telah besar dan telah dilakukan dalam berbagai bidang-bidang seperti cerdas 

rumah sistem, rantai ritel pasokan Manajemen, asuransi dan kesehatan. Tujuan nya 

adalah  untuk memahami kelayakan pelaksanaan Internet of Things dalam sistem 

transportasi bus, yang terkenal dengan teknologi kemajuan, masih memiliki cakupan 

untuk perbaikan dalam istilah dari teknologi yang digunakan untuk keperluan 

transportasi.struktur teknis arsitektur di tempat untuk aplikasi mana Internet of 

Things dapat digunakan untuk memprediksi pewaktuan kedatangan bus serta 

kerumunan di dalam setiap bus. Juga, dapat membantu  mendapatkan besar 

pengetahuan di bidang IoT .Akhirnya dapat disimpulkan bahwa implementasi ada 

banyak masa depan lingkup ketika dunia menyadari bagaimana mengatasi 

keterbatasan IoT saat ini. 

Menon, a., Sinha, R., Ediga, D., & Iyer, S. [2013] 

Studi kasus :  Istilah IoT menjadi populer terjadinya karena RFID. Pekerjaan penelitian 

yang ada pada IoT telah menjadi besar dan telah dilakukan di berbagai bidang seperti 

syste rumah cerdas, asuransi dan healthcare. Juga bidang IoT memiliki tantangan 

dan kekurangan yang perlu untuk mengatasi untuk menyadari potensi penuh. Tujuan 

dari penelitian kami adalah untuk memahami pelaksanaan Internet of Things . untuk 

aplikasi Internet yang dapat digunakan untuk memprediksi pewaktuan kedatangan 

bus serta cro WD dalam setiap bus. Juga, bantuan untuk memperoleh pengetahuan 

besar di bidang IoT dan membantu kami dengan protokols untuk komunikasi antara 

perangkat bagian dimana kebanyakan IoT penyebaran cenderung gagal. Akhirnya, 

bisa menyimpulkan bahwa seperti pelaksanaan ada banyak masa depan cakupan 

untuk dibangun di atas ketika dunia menyadari bagaimana mengatasi keterbatasan 

saat ini internet of things .  

 



 

Bhosale, P., & Khan, S. [2016].  

Metodologi : Pada Bagian yang ditempatkan di bus dan bagian lain Penerima bagian 

ditempatkan di halte bus. Bus ini mengirim pesan melalui RF modul. Ketika bus 

datang sejumlah halte bus, bus berhenti menerima pesan yang menunjukkan bahwa 

bus tiba dari halte bus. Kemudian bus berhenti memperbarui lokasi melalui Ethernet 

modul. Ini memodifikasi saat ini Lokasi bus di situs BMS (Bus Management 

Board). Situs ini terdiri dari Alamat IP lokal dikonfigurasi untuk router. Jadi warga 

negara dapat memiliki pelacakan melalui internet, lokasi sebenarnya bus yang 

disediakan oleh memasukkan alamat IP di internet browser. Secara bersamaan 

terminal bus mengirimkan pesan Stasiun bus berturut-turut berikutnya 

memberitahukan tentang mendatang Bus di halte. Perhentian berikutnya berturut-

turut akan ditampilkan sebagai pesan yang diterima pada LCD 

Menon, a., Sinha, R., Ediga, D., & Iyer, S. [2013]  

Metodologi : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan waktu nyata informasi yang 

diberikan kepada penumpang di Bus sistem transportasi yang menggunakan Internet 

dari Hal-hal. Tujuan Untuk mempelajari fitur dan fungsionalitas dari Internet dari 

Hal-hal di sektor industri yang berbeda. Untuk melakukan penelitian utama dengan 

teknologi ahli serta manajemen transportasi dan membuktikan isu-isu dan tantangan 

yang dihadapi saat menggunakan technologi .Langkah-langkah dalam metodologi 

Kami telah dibagi metodologi kami menjadi berbeda tahap. Pendahuluan: 

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya tujuan utama kami adalah untuk 

meningkatkan sistem transportasi dengan menerapkan internet. Tantangan utamanya  

kurang ketersediaan data, waktu kendala karena proses penelitian masih sedang 

dilakukan dan tidak ada tanda-tanda yang tepat dari penerapan dalam bidang ini 

sebagai ini dianggap menjadi salah satu ide sangat inovatif dalam waktu dekat. Pada 

tahap ini dari data sekunder yang diambil dari berbagai sumber artikel, bahan, jurnal, 

materi online untuk memahami lebih lanjut tentang konsep dalam bidang tertentu 

dan untuk mendapatkan aspek-aspek yang berbeda dari penelitian yang membantu 



dalam merancang penelitian kerangka kerja dan penelitian proto jenis model 

aplikasi.  

Bhosale, P., & Khan, S. [2016].  

Solusi :  Salah satu tantangan utama untuk Internet of Things adalah di transformasi objek 

terhubung ke dalam real time penginderaan aktor yang juga melibatkan masyarakat 

dan etika pertimbangan. Teknologi IOT mengaktifkan atau mengontrol kemampuan 

orang-orang dan bagaimana ini mempengaruhi orang-orang kemampuan untuk 

memenuhi tuntutan akuntabilitas. harus dipertimbangkan untuk menjadi dikontrol 

dengan kapasitas IOT teknologi . tantangan utama yang memicu untuk inovasi ini 

adalah perlindungan Privasi . sangat penting IoT pengembangan memiliki standar, 

pengembangan dan transisi ke IPv6 baru dan mengembangkan energi.  

Menon, a., Sinha, R., Ediga, D., & Iyer, S. [2013]  

Solusi :   penggunaan IoT di sektor yang berbeda mengungkapkan bahwa sebagian besar 

penelitian yang terkonsentrasi pada manfaat masa depan diambil dengan 

menggunakan  IoT di sektor transportasi.  Sistem transportasi bus dan aplikasi bus 

saat ini digunakan untuk memiliki potensi besar. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan menggunakan internet hal dalam bus sistem 

transportasi untuk memvalidasi Apakah itu meningkatkan pengalaman konsumen. 

IoT dengan memberikan real-time data konsumen untuk setiap rute bus. Melalui 

dampak hampir semua parameter. Parameter ini meliputi manajemen waktu bus 

kerumunan manajemen dan dalam jumlah pilihan menjadi ditawarkan kepada 

pengguna. Itu akan melayani ke semua bagian dari IoT dengan menggunakan di 

komunikasi antara bus akan memberikan yang paling waktu kedatangan yang akurat 

dalam semua keadaan.   

 

KESIMPULAN : 

Smart city pada bus dapat meningkatkan transportasi keselamatan dan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat Oleh karena itu,tujuan untuk mengetahui kelayakan 

menggunakan internet hal dalam bus sistem transportasi .  keuntungan yang disediakan 



oleh IoT dengan memberikan real-time data ke  konsumen untuk setiap rute bus. 

Parameter ini meliputi manajemen waktu, waktu menyimpan, bus efisiensi manajemen, 

bus kerumunan manajemen dan dalam jumlah pilihan menjadi ditawarkan kepada 

pengguna. Itu akan melayani ke semua bagian dari masyarakat yang memuaskan 

kebutuhan mereka berbeda-beda. Dengan  demikian mengurus real-time lalu lintas adalah 

salah satu alasan utama mengapa seluruh dunia mengungkapkan bahwa ada tantangan 

dalam protokol umum yang memfasilitasi  komunikasi antara bus, sistem dan aplikasi. 

Implikasi dari penelitian untuk bisnis dan lainnya saham pemegang.  

 

ANALISA : 

IoT pada transportasi bus  juga  akan lebih mudah terhubung dengan sistem 

keamanan kepolisian yang memandu Anda pada jalan-jalan tertentu yang mungkin macet 

atau ada perbaikan. semua akan dibuat menjadi mudah, dan sekali lagi untuk 

“memanfaatkan waktu hidup Anda sebaik-baiknya”. Penerapan IoT diharapkan akan 

meluas ke semua aspek sistem transportasi, yaitu kendaraan, infrastruktur, dan 

kemudahan bagi pengemudi mobil dan kendaraan lainnya. Dalam hal ini, tidak akan ada 

istilah “tersesat” dengan mobil yang dibekali IoT akan menunjukkan jalan kemana Anda 

harus pergi untuk memahami kelayakan pelaksanaan Internet of Things dalam sistem 

transportasi bus, yang terkenal dengan teknologi kemajuan, masih memiliki cakupan 

untuk perbaikan dalam istilah dari teknologi yang digunakan untuk keperluan 

transportasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bhosale, P., & Khan, S. (2016). BUS TRACKING AND TRANSPORTATION SAFETY 

USING INTERNET OF, 944–947. 

Menon, a., Sinha, R., Ediga, D., & Iyer, S. (2013). Implementation of Internet of Things 

in Bus Transport System of Singapore. Asian Journal of Engineering Research, 1(4), 

8–17. 

 

 

 

  


