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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang sarana dan prasarana 

jalan disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan 

perkembangan kehidupan bangsa. Jalan antar kota dalam propinsi dinamakan jalur 

arteri atau jalur besar sebagai sarana yang sangat penting dalam mendukung 

aktifitas masyarakat sehari–hari sehingga pembuatan dan pemeliharaannya sangat 

penting guna memajukan kota-kota yang ada di dalamnya (Undang-Undang RI, 

2004). 

Kemacetan di beberapa kota besar sampai saat ini belum juga teratasi. 

Meskipun jalan raya sudah diperlebar dan dibuat jalur khusus, kemacetan masih 

saja sering terjadi. Ini terjadi karena bertambahnya jumlah pengguna kendaraan 

baik mobil maupun sepeda motor, terutama para pengguna sepeda motor yang 

semakin meningkat. Dengan bertambahnya pengguna sepeda motor, maka 

kecelakaan sepeda motor juga sering terjadi. Sebanyak 71 % kecelakaan yang 

terjadi melibatkan sepeda motor karena kurangnya memperhatikan keselamatan 

dalam berkendara (Pamungkas, 2012). 

Keamanan berkendara mengandung pengertian yaitu suatu usaha yang 

dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan 

dalam berkendara, demi menciptakan suatu kondisi, yang mana kita berada pada 

titik tidak membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan bahaya 

yang dapat terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan pencegahan dan 

penanggulangannya (Nadhillah, 2013). 

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berkendara saat ini bisa 

dikatakan sangat mengkhawatirkan, hal ini merujuk pada pola hidup kebut 

liar oleh generasi muda bangsa Indonesia. Memang tidak mudah untuk 

mewujudkan kesadaran berkendara dalam seketika, namun seiring dengan 

perkembangan teknologi, media pembelajaran dikemas dalam bentuk game 

sehingga banyak disukai semua kalangan dengan berbasis android (Baldi, dkk, 

2005). 



2 
 

Game rambu safety riding pada sepeda motor berbasis android didesain untuk 

mensimulasikan permasalahan yang ada sehingga diperoleh esensi atau ilmu yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Pemain dituntut untuk 

belajar sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Game akan 

membimbing pemain secara aktif untuk menggali informasi sehingga dapat 

memperkaya pengetahuan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Torrente dkk (2009) tentang 

perancangan educational game, penelitian tersebut belum menerapkan kecerdasan 

buatan, sehingga tidak mencerminkan karakter pendidik yang sebenarnya dan 

menimbulkan kebosanan bagi pemain itu sendiri. Dalam hal ini,  kecerdasan 

buatan mempunyai peran penting yang mampu membentuk karakter-karakter 

dalam game yang didasarkan pada simulasi pemikiran dan perilaku manusia 

dalam mesin (Kose, 2012). Salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang 

dapat diaplikasikan dalam games adalah rule based (Pirovano, 2012). 

Rule based merupakan teknik yang bisa membantu menaikkan kualitas 

interaksi pemain game (Mashudi, 2012). Rule based bertindak sebagai pengontrol 

perilaku penegak disiplin, dalam game ini adalah polisi. Peran polisi, apabila 

pemain melanggar rambu-rambu lalu lintas akan ditindak tegas seperti pemain 

dikejar apabila melanggar dan pukul.  

1.2  Rumusan Masalah 

Masalah kemacetan yang sering timbul menjadi hambatan yang cukup besar. 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

a.  Bagaimana meminimalisir  tingkat bahaya dan memaksimalkan 

keamanan dalam berkendara ? 

b.  Bagaimana cara menyampaikan informasi sehingga dapat mematuhi 

rambu rambu lalu lintas ? 

c. Bagaimana menghasilkan perilaku polisi sebagai penegak disiplin pada     

game rambu safety riding ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Metode yang digunakan adalah rule based  untuk menghasilkan perilaku 

NPC pada polisi terhadap pengendara, seperti perilaku petroli, kejar, dan 

pukul.  

2. NPC pada game yang di rancang ini hanya ada 1 , yaitu polisi sebagai 

penegak disiplin 

3. Aplikasi dibuat pada platform android menggunakan adobe flash dengan 

bahasa pemrograman action script 3 

4. Pelanggaran dirancang pada game ini adalah rambu lalu lintas dan pasal 

pelanggaran menurut undang-undang lalu lintas. 

5. Dalam game ini terdapat rambu – rambu apa yang tidak boleh dilanggar 

pengendara seperti,  lampu merah, dilarang berhenti, batas kecepatan 

kendaraan dan rambu – rambu stop pada akhir game. 

6. Parameter yang digunakan untuk tindakan polisi yaitu pelanggaran, jarak 

dan waktu.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan  masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan dari aplikasi Tugas Akhir ini dapat dituliskan sebagai berikut :  

a. Mengetahui disiplin pada rambu safety riding pada sepeda motor  

b. Menciptakan karakter pemain yang kaya dengan informasi rambu lalu 

lintas.  

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

 Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi pada game rambu 

safety riding pada sepeda motor dengan metode rule based berbasis 

android dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang perlu 

dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 
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pemrograman Android. Mempelajari literatur mengenai desain tampilan 

aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Desain Sistem 

 Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. 

Yaitu dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam 

tahap ini dapat menggunakan Diagram flowchart sebagai representasi 

desain yang dibuat. 

3. Implementasi Metode 

 Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan sistem aplikasi pada 

game rambu safety riding pada sepeda motor dengan metode rule based 

berbasis android. Langkah pertama adalah melakukan instalasi adobe 

flash. Kemudian melakukan coding program dengan menggunakan 

pemrograman action script 3. 

4. Pengujian Sistem 

 Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari game rambu 

safety riding pada sepeda motor dengan metode rule based berbasis 

android. Pengujian terdiri dari beberapa menu diantaranya objek interaktif 

helm yang akan dipasang ke pengendara dan rambu lalu lintas yang telah 

dipasang di jalan. Prosedur pengujiannya yaitu ketika pengendara 

melanggar dan polisi sebagai penegak disiplin akan menghasilkan perilaku 

patroli dan kejar di dalam game rambu.  

5. Pembuatan Laporan 

 Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan 

akan berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah hasil 

penelitian terkait, game pembelajaran, Non Player Character (NPC), rule 

based, fungsi keanggotaan dan Android. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem, analisa sistem meliputi 

arsitektur sistem, deskripsi produk, analisa kebutuhan fungsional, analisa 

kebutuhan non fungsional use case skenario, sedangkan perancangan sistem 

meliputi rule based, kerangka konsep dan perancangan antarmuka. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


