
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Lampu lalu lintas adalah lampu yang digunakan untuk mengatur 

kelancaran lalu lintas di suatu persimpangan jalan dan penyeberangan 

jalan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan dari masing-

masing arah untuk berjalan secara bergantian. Karena fungsinya yang 

begitu penting maka lampu lalu lintas harus dapat dikendalikan dengan 

semudah mungkin demi memperlancar arus lalu lintas di suatu 

persimpangan jalan. Hal itu disebabkan karena seiring dengan 

perkembangan jaman sekaligus perkembangan teknologi, jumlah 

kendaraan yang ada juga bertambah banyak dan lalu lintas di jalan juga 

bertambah padat, sedangkan alat untuk penyeberangan jalan masih 

jarang ditemukan seperti jembatan penyeberangan, zebra cross sehingga 

para pejalan kaki sering kesulitan dalam menyeberang jalan dan tidak 

banyak juga terjadi kecelakaan akibat dari menyeberang jalan tersebut. 

Berdasarkan data dari Laka Lantas dan Jasa Raharja Jatim angka 

kecelakaan pengguna jalan kaki mencapai 20% dari 272 jiwa.  Angka 

kecelakaan akibat penyeberangan jalan akan semakin meningkat, 

mengingat jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya dan 

minimnya fasilitas lalu lintas penyeberangan jalan yang tersedia. Selain itu 

alat penyeberangan lalu lintas yang biasanya digunakan seperti 
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zebracross belum dapat digunakan secara efektif dalam menekan jumlah 

kecelakaan akibat kecelakaan lalu lintas penyeberangan jalan yang 

semakin meningkat. 

Sistem pengendali lampu lalu lintas sangat dibutuhkan, terutama 

pada penyeberangan jalan yang dapat digunakan secara otomatis dan 

mampu mengatur nyala lampu berdasarkan timer yang telah ditentukan.  

Salah satu solusi untuk masalah tersebut diatas adalah dengan 

merancang sebuah pengendali lampu lalu lintas dengan menggunakan 

komputer. Pengendali ini memanfaatkan webcam sebagai sensor gerak 

dan port paralel komputer untuk interfacing 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas dalam 

membuat sistem aplikasi ini antara lain : 

a. Bagaimana menggunakan webcam sebagai sensor deteksi 

gerakan? 

b. Bagaimana mengendalikan lampu lalu lintas menggunakan  

komputer ? 

c. Bagaimana merancang dan membuat sistem pengendali otomatis?  

 

1.3  BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

a. Objek atau manusia yang dicapture oleh webcam memiliki kontras 

warna yang berbeda dengan latar belakangnya, serta 
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kecepatannya tidak melebihi kemampuan kamera dalam 

memproses gambar. 

b. Sistem ini menggunakan sistem operasi windows XP. 

c. Software yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 

menggunakan Visual Basic 6.0. 

d. Rangkaian pengendali menggunakan sistem terbuka. 

e. Tanda peringatan yang digunakan dalam mengatur waktu lama 

penyalaan lampu lalu lintas warna merah menggunakan simulasi 

berupa led. 

f. Dalam ujicoba hasil penelitian akan dilakukan simulasi dengan 

berdasarkan pada ketentuan waktu penyalaan lampu dan deteksi 

gerakan menggunakan webcam, untuk lebar jalan dan tata letak 

lokasi tidak digunakan dalam ujicoba hasil penelitian. 

 

1.4  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Tujuan 

 a. Membuat aplikasi deteksi gerakan menggunakan webcam 

 b. Mengendalikan  lampu lalu lintas melalui komputer. 

 c. Membuat dan merancang sistem pengendali otomatis. 

1.4.2 Manfaat 

a. Bagi masyarakat, pengguna jalan kaki lebih mudah dalam 

menyeberang jalan secara otomatis. 

b. Bagi Instansi, penelitian ini dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran pengendalian peralatan elektronik berbasis Visual 
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Basic 6.0 melalui port paralel komputer sehingga program ini dapat 

dikembangkan untuk mengendalikan berbagai peralatan elektronik 

dan berpotensi besar dalam dunia usaha. 

c. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dalam penyeberangan. 

 

1.5   METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun tahap-tahap dalam menyusun Proyek Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Literatur  

Pada   tahap   ini   akan   melakukan   studi   literature   tentang 

prinsip-prinsip   kerja   pada   Sistem Lalu Lintas  dan mempelajari  

software Visual Basic 6.0 dan   software   pendukung   yang   lain   melalui   

buku-buku referensi, paper dan browsing.  

b. Perencanaan Sistem dan Pembuatan Sistem 

Merencanakan dan Membuat sistem yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini 

c. Pengujian dan Evaluasi  

Pengujian   dan   evaluasi   dimaksudkan   untuk  mengetahui 

sejauh mana  sistem yang dibuat  pada tugas akhir   ini  dapat berfungsi 

sesuai dengan proses sistem yang diharapkan. 

d. Pembuatan Laporan 

Membuat  dokumentasi  dari   semua  tahapan proses  diatas berupa 

laporan yang berisi tentang dasar teori dan hasil proyek akhir ini. 
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1.6   SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika   pembahasan   yang   akan   diuraikan   dalam   buku 

laporan tugas akhir ini terbagi dalam bab-bab yang akan dibahas sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang 

“Implementasi Deteksi Gerak Menggunakan Webcam Pada Pengaturan 

Lalu Lintas Penyeberangan Jalan”, disamping itu berisikan tentang 

Perumusan Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian dan Manfaat 

Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang Landasan teori yang digunakan 

sebagai referensi dalam perancangan pembuatan program implementasi 

deteksi gerak menggunakan webcam pada pengaturan lampu lalu lintas 

penyeberangan jalan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai waktu diadakannya penelitian juga 

peralatan apa saja yang digunakan dalam program.dan juga beberapa 

tahapan proses perancangan aplikasi. Bab ini berisikan  Lokasi 

Penelitian,Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data dan Rancangan 

Sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai gambaran program dan penjelasan 

tentang proses berjalannya program yang sudah dibuat. Bab ini berisikan 
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Perancangan Sistem, Uji Coba Perancangan Sistem, Implementasi 

Sistem, dan Pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari tahapan  proses perancangan 

sistem dari awal hingga terciptanya sebuah sistem.dan juga berisikan 

saran dari mahasiswa. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Halaman ini menjelaskan referensi-referensi yang didapatkan 

penulis dalam merancang sebuah sistem. 


