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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menjadikan kebutuhan akan 

alat transportasi menjadi semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data dalam buku 

yang dikeluarkan oleh departemen perhubungan dimana terjadi peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor dimana pertumbuhannya didominasi oleh kendaraan roda 2 

yaitu 12.5% mobil 8.89% dan bus 2.2% [1]. peningkatan jumlah kendaraan yang 

tidak sebanding dengan pertambahan panjang ruas jalan menyebabkan kemacetan 

seperti yang terjadi di daerah DKI Jakarta dimana   jumlah kendaraan roda empat 

di wilayah Jakarta mencapai 2.541.351 unit, sedangkan kendaraan roda dua 

mencapai 9.861.451 unit atau mengalami peningkatan 11 persen dari tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tak sebanding dengan 

pertumbuhan panjang ruas jalan di DKI Jakarta yang hanya 0.01 persen setiap 

tahun. Akibatnya kemacetan seolah menjadi hal lumrah di Jakarta [2]. 

Untuk mengatasi kemacetan perlu diadakan upaya Rekayasa lalu. Rekayasa 

lalu lintas (Homburger & Kell, 1977) adalah suatu penanganan yang berkaitan 

dengan perencanaan, perancangan geometrik dan operasi lalu lintas jalan serta 

jaringannya, terminal, penggunaan lahan serta keterkaitan dengan moda 

transportasi lainnya.  Di dalam memecahkan permasalahan lalu lintas, para pakar 

lalu lintas perlu mengenali 3 komponen yaitu jalan, kendaraan dan pelaku 

perjalanan. Mengenali masalah lalu lintas yang terjadi dengan mengumpulkan 

informasi geometrik jalan, besarnya kepadatan arus lalu lintas, kecepatan lalu 

lintas, hambatan atau tundaan lalu lintas, data kecelakaan lalu lintas dan 

karakteristik pelaku perjalanan. Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya 

dianalisis untuk kemudian direncanakan usulan perbaikaan geometrik, 

pembangunan fasilitas pengaman jalan, pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan 

atau melakukan pembatasan gerakan lalu lintas tertentu[4]. 
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Pengukuran kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu 

seperti menempatkan ATR(automatic traffic recorder) yang bisa menyimpan dan 

mengklasifikasikan data yang kemudian data ersebut disimpan dalam memori 

untuk jangka waktu tertentu. Data tersebut dapat di download atau dilihat melalui 

software atau alat tertentu. Selain ATR ada juga TIRTL(the infra red traffic logger) 

merupakan sensor yang dapat menghitung jumlah kendaraan sensor kecepatan 

sensor lampu merah dan beberapa fungsi lain. 

Secara garis besar dari hasil kajian evaluasi penerapan ATCS di DKI 

Jakarta, Bandung dan Surabaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Sistem 

Transportasi Perkotaan di peroleh kesimpulan bahwa secara umum ATCS di ketiga 

kota tersebut memiliki permasalahan yang sama yang meliputi:  

1.  Teknologi : fungsi ATCS tidak optimal lagi akibat kerusakan dan/atau 

kondisi komponen yang sudah tua dan aplikasi yang sudah ketinggalan 

jaman. 

2. Kelembagaan : fungsi-fungsi pengelolaan ATCS (organisasi, 

operasional, pemeliharaan, dan evaluasi) tidak berjalan sebagaimana 

mestinya yang menyebabkan degradasi sistem dan tidak optimalnya 

pemanfataan system. 

3. Pendanaan : support dana tidak tetap/kontinu dan jumlahnya kurang 

memadai untuk melaksanakan semua fungsi.  

4. Kinerja lalu lintas : secara umum ada perbaikan kinerja jika fungsi 

ATCS dioptimalkan lagi. 

Dari hasil penelitian tersebut maka saya ingin membuat sebuah aplikasi 

penghitungan kendaraan berbasis openCV dan video sebagai solusi alternatif untuk 

mempermudah proses penghitungan kendaraan sebagai bahan pertimbangan 

pembuatan kebijakan peraturan dan kondisi lalu lintas. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

 Masalah yang dihadapi yang diharapkan dapat diselesaikan melalui Tugas 

Akhir ini adalah : 

a. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi tingkat 

kepadatan lalu lintas berdasarkan laju kendaraan menggunakan kamera 

CCTV maupun video. 

b. Membuat sebuah aplikasi yang mampu memberikan informasi tentang 

kondisi lalu lintas sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan 

rekayasa lalu lintas 

 

1.3.  Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

a. Membangun aplikasi pendeteksi tingkat kepadatan lalu lintas 

berdasarkan laju kendaraan menggunakan video sebagai sumber data. 

b. Membantu petugas dan masyarakat untuk mendapatkan laporan 

tentang tingkat kepadatan lalu lintas secara otomatis. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang di atas, maka didapatkan batasan adalah : 

a. Aplikasi  dibuat menggunakan bahasa c++. 

b. Aplikasi ini menggunakan OpenCV dan library cvBlob maupun 

OpenCVBlobslib. 

c. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendeteksi tingkat kepadatan lalu 

lintas dengan menghitung jumlah kendaraan yang lewat tiap satuan 

waktu menggunakan kamera CCTV maupun video kondisi lalu lintas. 

d. Kendaraan yang berhasil di deteksi seluruhnya di klasifikasikan 

sebagai light vehicle 
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1.5.  Metodologi  

 Dalam pengerjaan penilitian tugas akhir ini, akan di gunakan metodologi 

sebagai berikut: 

1. Studi Literatur  

a. Mempelajari literatur mengenai konsep image processing  

b. Mempelajari literatur mengenai pemrograman berbasis c++ 

terutama pemrograman menggunakan OpenCV 

c. Mempelajari literatur mengenai pemrograman yang menggunakan 

cvBlob 

2. Pengumpulan data 

Melakukan perekaman tentang kondisi lalu lintas maupun dengan 

cara mengambil sampel video kondisi lalu lintas melalui internet 

3. Perancangan Aplikasi 

a. Merencanakan diagram alir untuk mengetahui garis besar sistem 

b. Merencanakan dan mendesain sistem menggunakan UML (Unified 

Modeling Language) 

c. merencanakan dan medesain struktur database menggunakan ERD 

(Entity Relationship Diagram) 

d. Merencanakan desain dan menu-menu yang ada pada aplikasi. 

4. Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman c++ 

dan visual studio sebagai IDE dan juga openCV sebagai library image 

processing serta cvBlob sebagai library blob tracking dan adaptive selective 

background learning sebagai library background substractionnya. 

5. Pengujian 

Dilakukan dengan memerapkan aplikasi untuk melakukan uji 

coba terhadap sistem.  
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1.6.  Sistematika Penulisan 

Pada Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas latar belakang dan 

tujuan pembuatan perangkat lunak. Serta permasalahan yang dihadapai 

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Selain itu dijelaskan pula pembatasan 

terhadap masalah yang akan dihadapi serta metodologi yang dipakai untuk 

menyelesaikannya. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang menunjang pengerjaan 

Tugas Akhir, meliputi penjelasan C++, definisi dan penggunaan image 

processing menggunakan openCV sehingga bisa menentukan sebuah 

keputusan. 

Bab III : Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sistem yang akan dibangun yakni 

mengenai perancangan aplikasi, perancangan data beserta proseproses yang 

ada serta perancangan antarmuka untuk menjalankan perangakat lunak yang 

berada dalam system. 

Bab IV : Pengujian dan Analisa Sistem 

Membahas mengenai implementasi fitur yang ada pada aplikasi dan 

pengujian kinerja sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat ini bekerja baik atau tidak. 

Bab V : Penutup 

Berisi kesimpulan yang didapat dari pembuatan Tugas Akhir ini dan 

dilengkapi dengan saran untuk kemungkinan pengembangan selanjutnya. 


