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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Traffic Monitoring merupakan proses pengawasan terhadap kondisi 

keadaan lalu lintas. Hal ini sangat berguna bagi pihak Kepolisian khususnya Polisi 

Lalu Lintas (Polantas) dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). 

Dengan mengetahui informasi keadaan lalu lintas, mereka dapat lebih mudah  

melakukan kontrol terhadap sistem lalu lintas yang ada. Salah satu cara untuk 

melakukan pengawasan kondisi lalu lintas adalah dengan melihat foto yang 

diambil langsung dari jalan raya. Dalam foto tersebut terdapat informasi yang 

dapat mewakili indeks kepadatan lalu lintas, salah satunya yaitu jumlah mobil 

yang lewat. Dengan mengetahui jumlah mobil yang ada pada foto tersebut, 

diharapkan dapat diketahui seberapa tinggi tingkat kepadatan lalu lintas pada 

suatu jalan raya. 

Separable Morphological Edge Detector merupakan salah satu metode 

analisa gambar atau foto untuk mendeteksi keberadaan suatu objek yang 

terkandung di dalamnya. Metode ini mendeteksi keberadaaan suatu objek tertentu 

dengan menganalisa nilai piksel yang berubah secara drastis pada gambar 

tersebut. Perubahan drastis nilai piksel tersebut merupakan gambaran dari suatu 

tepian bidang tertentu. Tepian bidang itulah yang selanjutnya dianggap mewakili 

keberadaan suatu objek. Kelebihan dari metode ini diantaranya dapat 

mengoptimalkan hasil pendeteksian keberadaan suatu objek meskipun terjadi 

perubahan intensitas cahaya pada gambar [2]. 

Mobile Technology merupakan suatu teknologi yang bersifat dinamis, 

sehingga lokasinya dapat dipindah-pindah [4]. Sifatnya yang lebih sederhana dan 

dinamis menjadikan biaya pembuatannya lebih murah sehingga banyak digunakan 

dalam berbagai bidang. Terdapat berbagai fitur yang berguna bagi aktifitas 

manusia diantaranya kamera untuk mengambil foto. Dengan menggunakan 

kamera tersebut, kita dapat mengambil foto tertentu yang kemudian bisa 

digunakan untuk berbagai kepentingan. 
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Dengan menggunakan metode Separable Morphological Edge Detector 

yang diimplementasikan pada aplikasi Mobile Traffic Monitoring diharapkan 

dapat dibentuk suatu perangkat lunak yang dapat mengetahui tingkat kepadatan 

lalu lintas yang lebih sederhana dan dinamis. Dari latar belakang, tersebut maka 

penulis mengambil judul pada Tugas Akhir ini, “Desain Aplikasi Mobile Traffic 

Monitoring Menggunakan Algoritma Separable Morphological Edge 

Detector”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terkait 

dengan tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengambil sebuah foto jalan raya menggunakan mobile 

device? 

2. Bagaimana cara mengirim foto yang telah diambil oleh mobile device ke 

komputer server yang digunakan untuk analisis kepadatan lalu lintas? 

3. Bagaimana cara menganalisa foto yang telah dikirimkan mobile device 

untuk menentukan kepadatan lalu lintas berdasarkan jumlah mobil yang 

ada di foto tersebut menggunakan algoritma Separable Morphological 

Edge Detector? 

4. Bagaimana cara mengirim hasil analisa foto yang berupa indeks kepadatan 

lalu lintas dari server ke sisi mobile device? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang dicakup dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penempatan sistem Mobile Traffic Monitoring dikhususkan pada sisi atas 

jalan raya. 

2. Penentuan tingkat kepadatan dihitung berdasarkan hanya pada jumlah 

mobil pada suatu jalan raya. 
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3. Penghitungan tingkat kepadatan akan menghasilkan output yang maksimal 

dan akurat jika rangkaian mobil tidak saling bertumpuk. 

4. Proses analisis kepadatan lalu lintas menggunakan algoritma Separable 

Morphological Edge Detector yang diimplementasikan di sisi server. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengambil foto jalan raya menggunakan mobile device. 

2. Mengirim foto yang telah diambil mobile device ke komputer server yang 

digunakan untuk analisis kepadatan lalu lintas. 

3. Menganalisa foto yang telah dikirimkan mobile device untuk menentukan 

kepadatan lalu lintas berdasarkan jumlah mobil menggunakan algoritma 

Separable Morphological Edge Detector. 

4. Mengirim hasil analisa foto yang berupa indeks kepadatan lalu lintas dari 

server ke sisi mobile device. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melalui beberapa tahapan untuk mendukung 

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai literatur 

yang berkaitan dengan penelitian sebagai pedoman dalam kepustakaan. 

Sumber literatur yang digunakan berasal buku, jurnal, internet, maupun 

berbagai penelitian yang sudah ada. 

2. Analisa Sistem 

Pada tahapan ini penulis menganalisa kebutuhan yang terkait dalam 

pembangunan sistem dalam tugas akhir ini. 

3. Perancangan dan Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini penulis mulai melakukan perancangan dan implementasi 

sistem berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 
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4. Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengujian dan evaluasi terhadap 

kinerja sistem yang telah dibuat. 

5. Penulisan Dokumen Tugas Akhir 

Tahapan ini merupakan hasil dari semua kegiatan Tugas Akhir berupa 

laporan analisis mengenai aplikasi “Mobile Traffic Monitoring 

Menggunakan Algoritma Separable Morphological Edge Detector”. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai tugas akhir ini, maka penulis 

akan menyajikannya dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I Bagian Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan 

BAB II Bagian Landasan Teori berisi tentang latar belakang teknik, teori-

teori yang mendukung judul, serta teori-teori yang berhubungan 

dengan metode yang digunakan, yaitu Separable Morphological 

Edge Detector 

BAB III Bagian Analisa dan Perancangan Sistem berisi tentang desain sistem 

mulai dari proses pengambilan gambar di sisi client, pengiriman 

gambar ke server, pengolahan gambar menggunakan algoritma 

Separable Morphological Edge Detector serta penanganan 

permintaan indeks kepadatan jalan raya 

BAB IV Bagian Implementasi dan Pengujian Sistem berisi tentang hasil 

implementasi, uji coba, dan analisa hasil dari aplikasi yang telah 

dibuat 

BAB V Bagian Penutup berisi kesimpulan dan saran mengenai Tugas Akhir 

 

 


