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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan volume lalu lintas jalan khususnya mobil di jalan-

jalan protokol atau jalan utama di sebuah daerah atau kota terus 

meningkat dengan pesat akibat dari pertumbuhan dan perkembangan 

industri mobil serta laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan 

perekonomian di Indonesia. Hal ini tentu saja membuat tingkat kemacetan 

semakin tinggi. 

Dari uraian diatas peneliti akan membuat aplikasi untuk 

menghitung jumlah mobil dengan judul “Aplikasi Pencacah Jumlah Mobil 

Yang Lewat Menggunakan Metode Morfologi Berbasis Java”. Dimana 

sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah kota maupun 

kabupaten untuk menghitung jumlah mobil yang masuk ke sebuah daerah. 

Hal ini tentu saja berpengaruh pada estimasi pelebaran jalan yang akan 

dilakukan misalnya berapa meter lebar yang akan ditambah. 

Dalam aplikasi ini penulis menggunakan metode morfologi yaitu 

proses erosi. Erosi adalah proses pemindahan/pengurangan pixel pada 

batas dari suatu objek atau menghilangkan objek-objek kecil dan kurus 

misalnya dalam kasus ini adalah sepeda motor atau benda-benda kecil lain 

sehingga benda yang di-erosi berubah bentuk menjadi berupa titik kecil 

saja. Noktah hitam yang dapat dihitung oleh sistem merupakan 

representasi dari jumlah mobil. Jumlah  pixel yang ditambahkan atau 

yang dihilangkan dari batas objek pada citra digital masukan tergantung 

pada ukuran dan bentuk dari structuring element yang digunakan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana menghitung jumlah mobil dengan metode morfologi? 

b. Bagaimana mekanisme pengujian keakurasian metode morfologi 

yang akan dikembangkan dalam menghitung jumlah mobil? 

 

1.3. Tujuan 

Mempermudah dalam menghitung jumlah mobil yang lewat secara 

otomatis. 

 

1.4. Batasan Masalah 

a. Metode yang dipakai adalah morfologi (erosi). 

b. Kendaraan yang dihitung adalah mobil serta kendaraan lebih besar 

lainnya. 

c. Bahasa pemrograman menggunakan java. 

d. Proses perekaman video menggunakan kamera digital. 

e. Ketinggian kamera dari jalan 10 meter. 

 

1.5. Metodologi 

1.5.1 Analisis kebutuhan 

Untuk membuat aplikasi pencacah jumlah mobil pada tugas akhir 

ini dibutuhkan beberapa perangkat yaitu: 

1. Kamera digital. 

2. Sebuah laptop. 

3. Laptop yang sudah terinstal netbeans. 

4. Library dari metode morfologi. 
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1.5.2 Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek yang akan diambil yaitu merekam video lalu lintas di 

tempat ketinggian misalnya dari jembatan penyebrangan. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu merekam serta mangambil foto mobil yang 

lewat kemudian disimpan dalam bentuk file video dengan 

format .mpg. 

 

1.5.3 Cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian 

Gambar/video yang telah diambil di erosi terlebih dahulu yaitu 

pixel pada gambar akan diperkecil untuk mempermudah 

mengenali bentuk mobil yang kemudian di dilatasi yaitu pixel 

akan diperbesar kembali dengan skala tertentu untuk memperjelas 

gambar mobil. Setelah di dilatasi jumlah mobil akan dihitung oleh 

sistem. 

  

1.5.4 Perancangan 

Proses pengambilan video dan jalannya program dilakukan 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Foto/kamera diletakkan diatas melalui jembatan 

penyebrangan. 

2. Saat merekam video kamera harus tegak lurus dengan jalan. 

3. Data direkam dalam bentuk .mpg (video). 

4. Video dimasukkan ke program. 

5. Video dijalankan. 

6. Program jalan dimana tampilannya terdapat caption untuk 

menghitung mobil. 
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1.5.5 Implementasi 

Penjelasan cara hitung/implementasi dari metode morfologi 

dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: 

1. Video di capture per detik atau sesuai kebutuhan melalui 

program yang telah berjalan. Proses capture ini dimaksudkan 

untuk pengambilan gambar yang kemudian gambar tersebut di 

grayscale (hitam putih/abu) oleh sistem. 

2. Setelah proses grayscale berhasil gambar/foto di erosi 

(menghilangkan objek-objek kecil dan kurus seperti sepeda 

motor atau benda kecil lainnya seperti orang yang 

berjalan/menyebrang). Sehingga gambar mobil menjadi dalam 

bentuk titik. 

3. Dari proses erosi diatas gambar/foto di dilatasi (penambahan 

pixel pada titik yang telah di erosi agar titik tersebut lebih 

sempurna dan dapat dihitung oleh sistem). 

 

1.5.6 Uji coba 

Proses uji coba adalah dengan cara menghitung mobil yang lewat 

melalui video secara manual. Kemudian dibandingkan dengan 

hasil perhitungan mobil dari aplikasi yang akan dibuat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

pencacah jumlah mobil yang lewat, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan 

sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca buku 

pemrograman java, mencari referensi yang berhubungan dengan 

pengolahan citra digital khususnya metode morfologi, baik dari bahan 

kuliah, jurnal, maupun referensi secara online, yaitu dengan mengunjungi 

situs – situs website yang menyediakan tutorial mengenai pemrograman 

java, pengolahan citra digital serta metode morfologi. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat, meliputi: analisa data, analisa sistem, dan perancangan 

antarmuka. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian dan analisa hasil 

pengujian atau penelitian terhadap aplikasi “Pencacah Jumlah Mobil yang 

Lewat Menggunakan Metode Morfologi Berbasis Java”. Sehingga dapat 

diketahui apakah sistem tersebut mampu menghitung mobil yang lewat 

dengan tingkat akurasi tertentu. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta 

analisa dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari 

pembuat aplikasi, dimana nantinya bisa ssmenjadi acuan untuk 

pengembangan. 


