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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi punya pengaruh besar di berbagai aspek kehidupan karena 

sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dunia pendidikan, bisnis, sampai 

kesehatan dan kebutuhan harian masyarakat selalu membutuhkan teknologi informasi. 

Dengan perkembangan terknologi informasi saat ini terutama dalam bidang 

informatika, maka sudah banyak pengembangan komputerisasi yang lebih efektif 

dalam penyelesaian pekerjaan yang awalnya dilakukan secara konvensional. 

Tidak terkecuali sistem parkir kendaraan. Perkembangannya pun sudah modern 

dan telah menggunakan system komputerisasi. Contohnya seperti di negara Jepang 

yang sudah mempunyai system pengontrol parkir otomatis. Jepang mempunyai sistem 

pengontrol parkir yang telah bisa. memarkir kendaraannya sendiri tanpa menggunakan 

jasa manusia, serta sudah bisa mendata kendaraan yang masuk secara otomatis dan 

sudah serba komputerisasi. Indonesia saat ini belum bisa untuk mengejar ketinggalan 

langkah dari negara Jepang. Masih banyak gedung-gedung bertingkat seperti mall atau 

perkantoran yang belum memakai komputerisasi untuk system perparkirannya. 

Sehingga masih sangat susah untuk mengetahui data kendaraan yang masuk jika 

dikerjakan secara manual. Dan menguras waktu dan tenaga yang sangat banyak.  

Pada observasi di pusat oleh oleh Brawijaya, Penulis menemukan kekurangan 

system parkir di Indonesia yaitu di pusat oleh oleh brawijaya sendiri, belum ada 

ditemukan adanya system penghitung kendaraan otomatis dan pengklasifikasian 

kendaraan yang masuk secara otomatis. Sehingga di dalam parkiran tersebut masih 

sangat susah untuk mendapatkan data kendaraan besar dan kecil yang masuk jika 

dihitung dengan secara manual. Salah satu bentuk penerapan teknologi untuk 

mengidentifikasi data kendaraan yang masuk secara otomatis adalah dengan 
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menerapkan suatu sistem, yaitu  dengan menggunakan teknologi alat antara raspberry 

dan kamera dengan pendekatan metode haar cascades classifier. Dalam tugas akhir ini 

penulis akan merancang sebuah sistem pendataan untuk mengklasifikasian kendaraan 

pada parkiran gedung berbasis web. Sistem pemantaun ini dapat dikendalikan dengan 

sebuah aplikasi web-based. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Algoritma Haar Cascade Classifier Untuk Pendataan Kendaraan 

Pada Parkiran Plaza Berbasis Web”. 

1.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah:  

1. Bagaimana merancang dan merakit sebuah sistem pendataan kendaraan yang 

masuk sesuai jenis menggunakan metode Haar-cascade classifier pada parkiran 

plaza ? 

2. Bagaimana menguji sistem pendataan kendaraan yang masuk sesuai jenis 

kendaraan pada parkiran plaza? 

1.3     Batasan Masalah  

Batasan masalah pada pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Aplikasi ini hanya digunakan untuk monitoring parkiran atau sejenisnya untuk 

pendataan kendaraan sesuai jenis kendaraan tersebut. 

2. Menggunakan Raspberry PI model B dan sebuah webcam. 

3. Alat hanya bisa membedakan 2 jenis kendaraan, apakah kendaraan besar atau 

kecil. 

4. Aplikasi belum bisa membedakan bus dan truk. Sehingga truk dan bus yang 

terdeteksi akan masuk jenis kendaraaan yang sama. yaitu kendaraan besar. 
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1.4     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari  penulisan adalah sebagai berikut : 

1. Memantau sebuah pendataan kendaraan sesuai jenis secara otomatis. 

2. Menghasilkan sebuah aplikasi sistem pendataan kendaraan sesuai jenis parkiran 

secara otomatis menggunakan metode haar cascades classifier. 

3. Dapat mengetahui tentang informasi kuota parkiran secara otomatis 

1.5 Sistematika Penulisan  

Pada bagian ini, penulis akan memberikan uraian mengenai isi dari laporan yg 

terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan.akan menguraikan mengenai masalah latar 

belakang, rumusan, batasan, tujuan penelitian, metodologi 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan beberapa teori yang 

terkait mengenai pengertian dasar konsep pemrograman dan 

uraian singkat mengenai komponen-komponen serta faktor-

faktor peralatan pendukung pembuatan aplikasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini akan menguraikan mengenai analisis 

perangkat lunak kebutuhan program dan desain perancangan 

hardware pembuatan program 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  

Pada bagian ini akan menguraikan implementasi 

program yang telah dihasilkan, menjelaskan fungsi-fungsi yang 

ada di program dan evaluasi sistem. 
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BAB V PENUTUP 

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

keseluruhan Laporan Tugas Akhir ini, serta saran yang 

diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. 


