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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, dapat dilihat perbedaan jumlah 

pelanggaran yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 di Bangka Belitung mengalami 

peninkatan.  

 

 

Gambar 1.1 Pelanggaran Lalu Lintas 

 

Pada tanggal 1 hingga 8 April 2015, Direktorat lalu lintas kepolisian daerah 

Kalimantan Barat melakukan pendataan Operasi Simpatik Kapuas 2015. Melalui 

pendataan tersebut, tercatat sebanyak 2.986 pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran 

tersebut terdiri dari kasus tilang sebanyak 1.153 kasus dan kasus teguran sebanyak 

1.833. Dibandingkan pada tahun 2014, data tersebut mengalami kenaikan 

pelanggaran sebanyak 559 kasus untuk kasus tilang atau 94 persen dan untuk kasus 

teguran menurun 5,52 persen. Namun, secara keseluruhan mengalami kenaikan 452 

kasus atau 17,84 persen (Andilala & Hayat, 2015). 

Melihat banyaknya pelangaran yang terjadi, ditemukan sepuluh 

pelanggaran terbanyak melalui survei yang dipublikasikan oleh koran elektronik 

Koran Sindo (Gambar 1.2) dan brilio.net pada. Pelanggaran yang sering terjadi di 
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Indonesia adalah tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, usia tidak 

mencukupi syarat, melanggar marka jalan, menerobos lampus merah, tidak 

menyalakan lampu di siang hari, tidak menyalakan lampu sein saat belok, 

memberikan uang damai saat ditilang, kecepatan mobil melebihi batas dan bermain 

telpon genggam saat berkendara (Khoiruddin, 2015). 

 

 

Gambar 1.2 10 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas dari Koran Sindo (Koran Sindo, 2015) 

 

Melalui kedua survei yang dilakukan, dapat dilihat bahwa lima pelanggaran 

yang sering terjadi adalah menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, surat 

kelengkapan berkendara tidak lengkap, tidak menyalakan lampu kendaraan dan 

melanggar rambu lalu lintas. 

Banyak masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas setiap harinya, tetapi 

banyak punya yang masih belum mengerti prosedur yang dilakukan ketika ditilang 

oleh petugas kepolisian. Banyak warga yang masih berpikiran bahwa mengakui 

pelanggaran akan berakhir pada prosedur yang menyusahkan. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan alat bantu edukasi berupa aplikasi mobile tentang tata tertib 

lalu lintas dan prosedur pembayaran denda tilang diharapkan dapat membuka mata 

masyarakat tentang peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi dan prosedur 

pembayaran denda tilang.  

Data 10 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Menerobos Lampu Merah

Tidak Menggunakan Helm

Melanggar Rambu Lalu Lintas

Tidak Membawa Surat
Kelengkapan Berkendara

Melawan Arus

Tidak Menyalakan Lampu
Kendaraan

Menerobos Jalur Busway
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah untuk tugas akhir ini diambil dari latar belakang 

“Bagaimana merancang dan membangun aplikasi alat bantu edukasi tentang 

tertib lalu lintas dan surat tilang untuk masyarakat di Indonesia berbasis Android 

dengan menggunakan Unity?” 

 

1.3  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup : 

1. Alat bantu edukasi berupa aplikasi mobile yang dibuat memberikan 

informasi kepada masyarakat Indonesia. 

2. Implementasi penggunaan perangkat lunak ini dengan menggunakan 

Android. 

3. Pengguna aplikasi ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia. 

4. Materi pada alat bantu edukasi ini mencakup Surat Izin Mengemudi 

(SIM), rambu lalu lintas, isyarat polisi, marka jalan dan surat tilang. 

5. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Unity. 

6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C#. 

 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari pembuatan alat bantu edukasi tertib lalu lintas untuk membantu 

masyarakat mengetahui tata tertib lalu lintas dan pembayaran denda tilang oleh 

petugas lalu lintas, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa tata tertib lalu 

lintas dan pembayaran denda tilang.  

 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat yang didapatkan dari tugas akhir adalah adanya alat bantu untuk 

mengajari dan memperkenalkan tata tertlib lalu lintas dan pembayaran denda 

pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat 
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mengetahui tata tertib lalu lintas dan prosedur pembayaran denda dengan baik dan 

benar.  

 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir adalah :  

1. Pembelajaran 

Pada tahap ini, penulis mempelajari tentang cara pembuatan aplikasi 

alat bantu edukasi dengan menggunakan Unity dengan menggunakan 

bahasa pemrograman C#. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan 

metode survei untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi yang sesuai dengan tujuan tugas akhir.  

3. Analisis dan Perancangan Alat Bantu Edukasi 

Pada tahap ini, peneliti merancang dan mendesain aplikasi alat bantu 

edukasi berdasarkan dari data hasil analisis yang didapatkan dari 

pengumpulan data.  

4. Pembuatan Aplikasi Alat Bantu Edukasi 

Pada tahap ini, penulis memulai proses pembuatan aplikasi alat bantu 

edukasi menggunakan Unity dengan bahasa pemrograman C#.  

5. Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini, penulis akan melaukan pengujian aplikasi alat bantu 

edukasi kepada pengguna. Selain itu, penulis akan mengevaluasi hasil 

pengujian aplikasi alat bantu edukasi dan melakukan perbaikan 

terhadap aplikasi alat bantu edukasi, jika didapatinya perlunya 

perbaikan. 

6. Dokumentasi 

Pada tahap ini, Penulis memulai penulisan tugas akhir mulai dari 

pembuatan proposal hingga pembuatan dokumentasi tentang aplikasi 

alat bantu edukasi.  
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1.7 Sistematika Penelitian Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki sistematika penulisan yang 

tersusun dalam 6 (enam) bab sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanaan, dan sistematika penelitian. 

2. Bab II Landasan Teori berisi penjelasan mengenai teori-teori yang 

akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian tugas akhir. Teori-teori 

yang akan dijelaskan pada bab ini adalah tilang, alat bantu edukasi, 

gamification, Android, Unity dan bahasa pemrograman C#. 

3. Bab III Analisis dan Desain berisi analisis mengenai apa saja yang 

akan dibutuhkan dan desain dari aplikasi. 

4. BAB IV Implementasi berisi mengenai penjelasan 

pengimplementasian analisis dan desain yang sudah ada ke dalam 

aplikasi. 

5. Bab V Hasil Pengujian berisi mengenai hasil pengujian dari aplikasi 

kepada masyarakat.  

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan dan saran untuk 

perkembangan yang diperoleh selama proses perancangan dan 

pembangunan aplikasi. 

 


