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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Penelitian kali ini, akan dihasilkan sebuah sistem alat pendeteksi pelanggaran 

lalu-lintas di zebra cross pada traffic-light berbasis Raspberry Pi. Pendeteksi 

pelanggaran lalu-lintas menggunakan closed circuit television (CCTV) yang 

dilengkapi pengeras suara ini dimaksudkan untuk mengawasi area tertentu 

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

diterapkan penggunaan CCTV untuk memantau lalu-lintas dibeberapa persimpangan 

traffic-light. Sehingga perlu dibuat sebuah sistem yang dapat mengawasi dan 

mendeteksi serta mencatat setiap tindakan pelanggaran lalu-lintas pada ruas traffict-

light. Teknologi pengolahan citra membawa kemudahan dalam mengidentifikasi 

pelanggaran lalu-lintas. Sistem ini diharapkan dapat berjalan secara otomatis ketika 

tidak adanya seorang penjaga pada pos. 

Sistem pendeteksi pelanggaran lalu lintas,  secara keseluruhan dari sistem 

yang akan dirancang diperlihatkan dengan blok diagram pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1  Blok Diagram Sistem Pendeteksi 

 Pembuatan sebuah sistem pendeteksi pelanggaran lalu-lintas di zebracross 

pada persimpangan lalu-lintas (traffict-light), dimana sistem ini memanfaatkan 

pengolahan citra digital untuk mendeteksi serta mencatat setiap tindakan pelanggaran 
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lalu-lintas pada ruas traffict-light, berikut langkah-langkah perancangan dan 

pembuatan alat : 

3.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

3.1.1 Rangkaian Traffic Light 

 Dalam perancangan sistem pendeteksi pelanggran lalu-lintas di zebracross 

dengan menggunakan Raspberry Pi, diperlukan rangkain traffic light yang berfungsi 

sebagai pengendali jalanya arus lalu lintas di persimpangan traffic light. Traffic light 

juga akan memberikan tanda kapan pengendara jalan dan berhenti secara bergantian. 

Berikut gambar perancangan rangkaian traffic light :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2      Rangkain Traffic Light 

Dari rangkain diatas maka dilakukanlah perancngan yang sesuai dengan 

rangkain diatas dan berikut hasil perancangan rangkain traffic light : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3       Perancangan Traffic Light 
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  Dari perancangan rangkaian diatas  durasi waktu masing-masing lampu pada 

traffic-light sebagai berikut : 

Tabel 3.1    Durasi waktu Traffic-Light 

Traffic-Light Durasi 

Red 50 Detik 

Yellow 2   Detik 

Green 20 Detik 

 

3.1.2 Loudspeaker 

 Pada perancangan sistem pendeteksi pelanggran lalu-lintas di zebracross 

dengan menggunakan Raspberry Pi, diperlukan juga perangkat seperti louadspeaker 

dan penguat akhir amplifier. Untuk perancangan ini menggunakan alat yang sudah 

jadi seperti speaker mini dengan daya 5 volt, power amplifier mini PAM 8403 dengan 

daya 5 volt, dan connector jeck serta kabelnya. Berikut gambaran perancangan 

loudspeaker dalam sistem ini :  

 

3.4      Perancangan Loudspeaker 

Dari gambar perancangan loudspeaker diatas dapat dilihat bahwa inputanya 

diawali dengan connector jeck yang terpasang di raspberry pi kemudian dilanjutkan 

ke penguat akhir mini kelas D setelah itu outputanya berada diakhir yaitu speaker. 
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3.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

3.2.1 Program Traffic Light 

 Sistem pendeteksi pelanggaran di zebracross pada persimpangan lalu lintas 

tidak hanya melakukan perancangan hardware tetapi membutuhkan perancangan 

perangkat lunak dengan melakukan program coding menggunakan bahasa program 

python, berikut contoh coding program traffic light dengan bahasa pemograman 

python :  

 

Gambar 3.5     Program Coding Traffic Light 

3.2.2 Program Frame Difference 

 Sistem pendeteksi pelanggaran di zebracross pada persimpangan lalu lintas 

dengan metode frame difference ini juga perancangan perangkat lunak dengan 

melakukan program coding menggunakan bahasa program python. Program Frame 

ini bertujuan untuk mengetahui hasil capturean dari raspicam saat mendeteksi objek, 

sebagai metode frame difference untuk mengetahui nilai perbandingan untuk 

menentukan frame video tersebut bergerak atau tidak. coding program frame seperti 

gambar berikut :  
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Gambar 3.6 Program Coding Frame 

3.2.3 Program Suara 

Setelah melakukan perancangan louadspeaker langkah selanjutnya melakukan 

pemograman suara, yang mana pemograman suara ini juga memasukan coding ke 

program raspberry pi. Pemograman suara ini betujuan untuk memutar file suara agar 

bisa terdengar melalui speaker yang sudah dirancang, berikut coding program suara 

dapat dilihat seperti gambar dibawah ini : 

"""PyAudio Example: Play a WAVE file.""" 
import pyaudio 
import wave 
import sys 
CHUNK = 1024 
if len(sys.argv) < 2: 
    print("Plays a wave file.\n\nUsage: %s filename.wav" % sys.argv[0]) 
    sys.exit(-1) 
wf = wave.open(sys.argv[1], 'rb') 
p = pyaudio.PyAudio() 
stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.getsampwidth()), 
                channels=wf.getnchannels(), 
                rate=wf.getframerate(), 
                output=True) 
data = wf.readframes(CHUNK) 
while data != '': 
    stream.write(data) 
    data = wf.readframes(CHUNK) 
stream.stop_stream() 
stream.close() 
p.terminate() 

Gambar 3.7     Program Coding Suara 



20 
 

3.2.4 Perancangan Interface 

 Pada sistem pendeteksi pelanggran lalu lintas di zebracross dengan 

menggunakan Raspberry Pi, diperlukan juga perancangan perangkat lunak seperti 

Interface atau antarmuka yaitu salah satu layanan yang disediakan sistem operasi 

sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Yang digunakan 

dalam perancangan ini yaitu Graphical User Interface (GUI) adalah tipe antar muka 

yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui 

gambar-gambar grafik, ikon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk (pointing 

device) seperti mouse atau track ball. Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas 

dalam konsep WIMP ( window, icon, menu, pointing device), dan gambar dibawah 

berikut contoh perancangan interface yang cukup sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Perancangan Interface 
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3.3 Perancangan Prototype 

Perancangan sistem pendeteksi pelanggaran lalu-lintas di zebracross pada 

traffic-light, di simulasikan dalam bentuk prototype, Raspberry pi diletakkan di sudut 

sebelah kanan, sedangkan Camera pi (raspicam) diletakkan pada ketinggian dan 

sudut tertentu jalan raya sehingga dapat memantau keadaan lalu lintas satu ruas jalan. 

Peletakan perangkat pada sistem ini diperlihatkan pada gambar berikut: 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

Gambar 3.9 Skema Prototype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10      Perancangan Prototype 
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Dari skema perancangan prototype maka dapat dilihat peletakan masing 

masing alat atau perangkat dalam sistem ini pada tabel dibawah berikut : 

Tabel 3.2  Keterangan Prototype  

 

 

Nomer dan Garis Keterangan 

1 Traffic-Light 

2 Raspberry Pi 

3 Raspicam 

4 Speaker 

 P dan L  perlintasan 

 Jarak Raspicam dengan Frame 

 Batas atau jangkaun Frame 


