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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Traffic light adalah lampu yang mengatur arus lalu lintas di suatu 

persimpangan jalan dengan cara memberi sinyal yang ditandai menggunakan lampu 

warna merah (sinyal stop), lampu warna kuning (sinyal hati-hati/bersiap-siap), 

lampu hijau (sinyal aman/jalan). Tetapi masih ada pengendara yang kurang 

kesadarannya untuk disiplin berlalu lintas sehingga memicu terjadinya kecelakaan. 

Padahal, peraturan tentang lalu lintas sudah dibuat dengan sangat jelas, yaitu, 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

Pelanggaran lalu lintas ada bermacam-macam, salah satu pelanggaran lalu 

lintas yang paling banyak menyebabkan kecelakaan adalah penerobos traffic light. 

Banyak dari pengendara tidak memiliki rasa sabar menunggu lampu hijau saat 

lampu merah sudah menyala. Para pengendara tetap melaju seakan-akan tidak 

melihat lampu merah yang sudah menyala yang artinya berhenti. Selain dapat 

berdampak kecelakaan terhadap sesama pengendara, hal ini juga bisa berdampak 

buruk terhadap para penyebrang yang melewati zebra cross. Oleh karena itu perlu 

adanya suatu alat yang dapat mencegah pengendara menerobos traffic light. 

Penelitian yang mengenai pelanggaran traffic light juga telah banyak 

dilakukan. Penelitian sebelumnya berjudul “RANCANG BANGUN MODEL 

DETEKSI PELANGGARAN ZEBRA CROSS PADA TRAFFIC LIGHT 

MENGGUNAKAN METODE ADAPTIF BACKGROUND SUBSTRACTION” 

(Pami Ruli Setiawan, 2018). Pada penelitian ini menggunakan kamera sebagai 

mengcapture hasil pelangggar zebra cross dan buzzer memberikan peringatan. 

Proses deteksi ini menggunakan line deteksi di garis zebra cross ketika objek 

melewati garis zebra cross maka respon yang di hasilkan buzzer ON menandakan 

kendaraan melanggar zebra cross. Menggunakan Raspberry PI sebagai 

mikrokontroller.  
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Penelitian yang mengenai pendeteksi pelanggaran pada zebra cross juga 

telah banyak di lakukan. Penelitian sebelumnya berjudul “Rancang Bangun 

Pendeteksi Pelanggaran Pada Traffic Light Berbasis Mikrokontroler” (Halim 

Wongsokuncoro, 2016). Penelitian ini menggunakan sensor pendeteksi photodiode 

dan webcam untuk menangkap gambar pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran zebra 

cross maka akan berbunyi buzzer. Menggunakan mikrokontroler ATMega16. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dimana 

penelitian sebelumnya hanya mendeteksi pelanggaran menerobos traffic light, 

sedangkan penelitian ini dapat mencegah pelanggaran menerobos lampu merah. 

Dengan menyadari gejala-gejala atau kenyataan diatas, maka dalam laporan 

ini, penulis mengambil judul “Rancang Bangun Smart Zebra Cross pada 

Simulasi Traffic Light” dengan demikian penulis berharap semoga dengan adanya 

sistem ini dapat mencegah pengendara menerobos traffic light dan mengurangi 

tingkat kecelakaan yang dapat dialami oleh penyebrang zebra cross .  

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penulisan laporan ini penulis akan membahas masalah tentang 

bagaimana merancang smartzebra cross pada simulasi traffic light berbasis 

arduino. 

1.3 Batasan Masalah  

Laporan ini hanya dibatasi untuk membahas tentang bagaimana merancang 

smart zebra cross pada simulasi traffic light berbasis arduino.  

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan dari laporan ini adalah merancang smart zebra cross pada simulasi 

traffic light berbasis arduino. 

1.4.2. Manfaat 

Manfaat dari laporan adalah  mengetahui cara kerja smart zebra cross. 

 

 

 

1.5  Metodelogi Penulisan 
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Dalam penulisan laporan ini, Penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 

1.5.1 Metode Observasi 

Penulis melakukan metode observasi dengan cara melakukan penelitian 

terhadap perancangan serta pembuatan smart zebra cross pada simulasi traffic light 

berbasis arduino. 

1.5.2 Metode Referensi/Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber berupa 

literatur yang terdapat pada SOP buku manual, buku teori dan sumber dari internet 

sebagai bahan pendukung penulisan laporan ini. 

1.5.3 Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tukar pikiran tentang alat 

yang dibuat bersama dosen pembimbing serta teman – teman di jurusan Teknik 

Elektro Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Sriwijaya. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis dalam beberapa bagian dan masing-masing bagian 

terbagi dalam sub-sub bagian secara sistematika. Laporan ini disusun sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN       

 Bab ini mengemukakan secara garis besar mengenai latar belakang, tujuan, 

manfaat, rumusan masalah, batasan masalah, metode penulisan,serta sistematis 

penulisan laporan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA       

 Bab ini berisi tentang teori–teori yang mendukung dan menunjang laporan 

tugas akhir ini sesuai dengan judul yang diambil. 

BAB III : RANCANG BANGUN      

 Bab ini penulis menerangkan tentang blok diagram, tahap perancangan  

rangkaian, pembuatan alat, rangkaian keseluruhan dan prinsip kerja alat. 

BAB IV : PEMBAHASAN 
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 Bab ini menjelaskan atau menguraikan hasil-hasil pengujian yang 

berhubungan dengan alat yang dirancang dalam laporan ini. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran 

yang diharapkan dapat berguna bagi perbaikan dan kesempurnaan laporan ini. 
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