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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penggunaan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat di Indonesia 

semakin hari semakin meningkat, Tetapi peningkatan ini tidak di imbangi dengan tata 

tertib dalam berlalu lintas saat berkendara. Kecelakaan lalu lintas untuk beberapa tahun 

ini  tergolong tinggi . Fakto penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain drive 

just for fun (12%), penggunaan Handphone saat berkendara (37%), mengendara over 

speed (60%), Sikap berbahaya yang tak lazim (45%), unsufe passing (43%), aggressive 

diving (67%), dan menerobos traffic light (72%). Pada tahun 2013 ada majalah 

Indonesia mencatat sekitar 93.576 kasus kecelakaan lalu lintas roda dua maupun roda 

4, dengan jumlah korban tewas 23.386 jiwa tentu itu bukan jumlah yang sedikit.[1] 

Dengan kemajuan teknologi yang ukup pesat pada saat ini menimbulkan 

berbagai macam teknologi praktis di pasaran dunia. Teknologi tersebut terutama 

perangkat elektronik yang sangat berpengaruh dalam pekerjan manusia sehari-hari. 

Seperti komputer untuk melakukan komputasi, hanphone untuk berkomunikasi dalam 

jarak jauh, CCTV atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat awam dengan kamera 

pemantau, sekarang mulai banyak digunakan untuk mengawasi area tertentu 

menggantikan seorang petugas yang berjaga. Sebagai contoh, di Indonesia mulai 

diterapkanya penggunaan CCTV untuk memantau lalu lintas dibeberapa 

persimpangan. 

Dishub DKI Jakarta mulai menerapkan pemasangan CCTV di setiap traffic 

light. Rencana pemasangan CCTV atau (close circuit television) yang akan dilengkapi 

dengan pengeras suara (speaker) diharapkan mampu menggantikan peran petugas 

pengatur lalu lintas di ruas jalan maupun di persimpangan traffic light. Dishub DKI 

bersama tim kejaksaan dan kehakiman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerapkan 
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penegakan hukum secara elektronik (electronic law enforcement) yang didukung 

CCTV berpengeras suara. Wkadishub DKI Jakarta menjelaskan, CCTV awalnya 

berfungsi sebagai kamera pengawas atau surveillance. Adapun yang dipantau dari 

CCTV yaitu situasi dan kondisi diruas jalan karena berkaitan dengan pengaturan 

rambu-rambu lalu lintas.[2] 

Namun penggunaan CCTV tersebut hanya sebatas mengawasi setiap persimp 

angan lalu lintas dari kejauhan. Sehingga perlu dibuat sebuah sistem yang dapat 

mengawasi dan mampu mendeteksi setiap tindakan pelanggaran lalu lintas di 

zebracross pada perlintasan traffic light. Teknologi pengolahan citra mampu membawa 

kemudahan dalam mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas. Sistem ini daharapkan 

dapat berjalan secara otomatis ketika tidak adanya seorang petugas di pos jaga. 

Pada tugas akhir ini akan dibangun sebuah sistem pendeteksi pelanggaran lalu 

lintas di zebracross pada perlintasan traffic light. Dimana sistem ini memanfaatkan 

pengolahan citra digital untuk mendeteksi pengendara yang melakukan pelanggaran di 

zebracross pada perlintasan traffic light. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Seperti yang telah di uraikan dari latar belakang di atas, ada dua rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam Tugas akhir ini, antara lain : 

1. Bagaimana mengektrasikan citra digitas untuk mndeteksi terjadinya 

pelanggaran lalu-lintas pada area traffic light ? 

2. Bagaimana tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi tindak pelanggaran 

lalu lintas yang dimaksud ? 
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1.3 Batasan Masalah 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa batasan masalah 

dalam penyelesaian tugas akhir ini antara lain : 

1.   Sistem hanya mendeteksi satu ruas jalan yang akan diawasi. 

2. Frame Background zebracross dengan latar kosong, tanpa objek. 

3. Jumlah Frame per-second menyesuaikan kamampuan Modul Pi Camera. 

4. Kendaraan yang akan melewati zebracross di traffic light.  

 

1.4 Tujuan 

 Setelah berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang ada, maka di 

dapatkan tujuan dalam tugas akhir ini antara lain :  

1. Membuat sebuat sistem pendeteksi pelanggaran lalu lintas. 

2. Menerapkan metode Frame Difference pada Raspberry PI. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut penulisan pembahasan dalam penyusunan laporan Tugas akhir ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Untuk Pendahuluan diawali dengan Latar belakang, 

kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

dan sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menerangkan teori-teori yang akan dijadikan rujukan 

dan landasan dalam Tugas akhir ini.  
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 BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Menerangkan tentang perancangan sistem pendeteksi 

pelanggaran lau lintas di zebracross pada perlintasan 

traffic light. 

BAB IV   : PENGUJIAN DAN ANALISA 

Mengetahui hasil pengujian dari awal sampai akhir 

secara keseluruhan dari sistem pendeteksi pelanggaran 

di zebracross pada perlintasan traffic light dengan 

mengekstrasikan citra digital dengan metode Frame 

difference. 

BAB V  : PENUTUP 

Menerangkan kesimpulan dari hasil pengujian secara 

keseluruhan dan saran untuk memperbaiki sistem 

pendeteksi pelanggaran lalu lintas yang akan datang. 

 


