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ABSTRAK 

 

Rancang bungun system pendeteksi pelanggaran lalu lintas pada Traffic Light menggunakan sensor infrared dan 

webcam berbasis Mikrokontroler Arduino uno  merupakan alat yang dirancang untuk memudahkan polisi Lalu 

Lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas di kawasan Traffic Light. Tujuan pembuatan alat ini adalah 

untuk meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi karena banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang 

menerobos lampu merah sekaligus membuat polisi Lalu Lintas tidak harus terus menerus menjaga area lampu 

lalu lintas. cara kerja alat ini ialah saat rangkaian lampu merah akan aktif, maka pada saat ada kendaraan yang 

melintasi garis putih maka sensor infrared yang telah diposisikan pada garis akan mengirimkan perintah ke 

mikrokontroler lalu mikrokontroler dan pemrograman delphi menginstruksikan kamera untuk mengambil 

gambar dimana hasil tangkapan kamera otomatis tersimpan di database MySql yang selanjutnya akan di 

tampilkan dipemrogram web untuk menampilkan report hasil tangkapan kamera. Hasil yang didapat dari 

pembuatan alat ini adalah menghasilkan alat yang dapat mendeteksi pelanggaran otomatis pada traffic light. 
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ABSTRACT 

 

The design of the traffic violation detection system in Traffic Light using infrared sensors and a webcam based 

on the Arduino Uno Microcontroller is a tool designed to make it easier for the Traffic Police to take action 

against traffic violations in the Traffic Light area. The purpose of making this tool is to minimize accidents that 

often occur due to the large number of motorists who run red lights and at the same time make the traffic police 

not have to keep on guarding the traffic light area. the working principle of this tool is when a series of red 

lights will be active, then when a vehicle crosses the white line, the infrared sensor that has been positioned on 

the Line will send commands to the microcontroller then the microcontroller and Delphi programming instructs 

the camera to take a picture where the automatic camera catches. stored in the MySql database which will then 

be displayed in a web program to display reports on camera catches. The result obtained from the manufacture 

of this tool is to produce a tool that can detect traffic light violations automatically. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Lampu lalu lintas (traffic light) merupakan lampu 

yang berguna untuk mengendalikan arus lalu lintas 

yang terpasang di persimpangan jalan, tempat 

penyeberangan pejalan kaki (zebra cross) maupun 

arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang 

menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan 

berhenti secara bergantian dari berbagai arah. 

Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan 

digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan 

pada masing-masing kelompok pergerakan 

kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian 

sehingga tidak saling mengganggu antar arus yang 

ada.  

Pelanggaran lalu lintas di jalan menyebabkan 

ketidaknyamanan para pengguna jalan. Hal ini 

disebabkan, salah satunya adalah para pengguna 

jalan yang kurang disiplin dalam mentaati rambu-

rambu lalu lintas. Salah satu jenis pelanggaran lalu 

lintas adalah pengendara melanggar atau 

menerobos traffic light saat kondisi merah 

menyala. Pelanggaran ini sangat berbahaya bagi 

dirinya sendiri dan para pengguna jalan yang lain. 

Sistem saat ini pemantauan masih membutuhkan 

pengawasan penuh. Dimana untuk menindak 

pelanggaran polisi harus menjaga selalu di 

persimpangan traffig light. Hal ini cukup 

merepotkan karena apabila polisi tidak berjaga 

masih banyak pengguna jalan yang melakukan 

pelanggaran.    

Berdasarkan latar belakang diatas salah satu solusi 

alternatif dalam meminimalisir pelanggaran di 

persimpangan jalan adalah dengan menerapkan 

deteksi pelanggaran secara visual yang 

diintegrasikan dengan pola pengatur lampu lalu 

lintas. Dengan menggunakan sistem image 

processing tampilan visual akan bekerja secara real 

time. Oleh karena itu, diharapkan alat pendeteksian 

lalu lintas ini diharapkan mampu menjadi solusi 

dalam menertibkan para pelanggar lalu lintas dan 

dapat meminimalisir adanya kecelakaan yang 

terjadi. 

Beberapa penilitian telah dilakukan berkaitan 

dengan traffic light adalah penelitian yang berjudul 

SISTEM PEMANTAU PELANGGARAN LALU 

LINTAS PADA TRAFFIC LIGHT 

MENGGUNAKAN SENSOR SRF04 DAN 

KAMERA BERBASIS MIKROKONTROLER 

ATMEGA8535 (Nugroho A. B., 2019),  untuk 

meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi 

karena banyak pengendara yang melanggar lampu 

merah. 

Berdasarakan uraian diatas, maka dibuatlah 

penelitian tersebut dengan judul “RANCANG 

BANGUN SISTEM PENDETEKSI 

PELANGGARAN PADA TRAFFIC LIGHT 

MENGGUNAKAN INTERFACE DELPHI 

BERBASIS ARDUINO UNO”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

Cara kerja pendeteksi pelanggaran selama ini masih 

manual, karena masih menggunakan kamera 

pemantauan berupa Closed-Circuit Television 

(CCTV), sehingga petugas yang bersangkutan 

harus selalu memantaunya, apabila ada pelanggran, 

petugas lalu mengambil gambar dari rekaman cctv 

tersebut. Dampaknyaa masih banyak pelanggaran 

yang terjadi dikarena pihak tidak bisa selalu 

memantaunya selama 24 jam. Oleh karena itu 

diperlukan system yang dapat mendeteksi 

pelanggaran lalu lintas secara visual yang 

diintegrasikan dengan pengaturan lalu lintas. 

Selanjutnya, untuk menerapkan deteksi 

pelanggaran secara visual dibutuhkan suatu sistem 

software yang saling terintegrasi dengan baik. Agar 

deteksi pelanggaran tersebut mendapatkan hasil 

yang diinginkan. diharapkan alat pendeteksian lalu 

lintas ini mampu menjadi solusi dalam menertibkan 

para pelanggar lalu lintas dan dapat meminimalisir 

adanya kecelakaan yang terjadi. 

 

2. Analisis Kebutuhan Alat 

 

Dalam pembuatan Prototype pendeteksi 

pelanggaran otomatis pada traffic light 

Menggunakan Arduino Uno membutuhkan 

perangkat keras dan perangkat lunak. Kebutuhan 

perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan 

prototype sistem ini adalah Komputer / Laptop, 

Arduino Uno, Sensor Infrared, Webcam, Buzzer, 

Led traffic light, Usb Downloader, dan Kabel 

Jumper. Sedangkan Kebutuhan perangkat lunak 

yang digunakan dalam pembuatan prototype sistem 

ini adalah Arduino IDE v.1.8.0 yang berfungsi 

sebagai text editor untuk membuat, mengedit, dan 

juga mevalidasi kode program. bisa juga digunakan 

untuk meng-upload ke board Arduino. Selanjutnya, 

menggunakan software delphi yang berfungsi 

sebagai software pengambil gambar saat terjadinya 

pelanggaran, dan terkahir software yang di gunakan 

yaitu web berfungsi sebagai menampilkan data foto 

hasil tangkapan layar. 

 

3. Rancangan Model Alat/ Perangkat Keras 

 

Flowchart Model Alat 

 



 
 

Flowchart Mikrokontroler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart Delphi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart Web 

 

 
 

Diagram Blok Alat 

 

 
 

Rancangan Model Alat 

 

 
 

 

 

 



4. Rancangan Basis Data 

 

Dalam pembuatan sistem kendali perangkat 

elektronik Menggunakan Arduino Uno 

membutuhkan sebuah database untuk penyimpan 

hasil aktifasi alat. Dalam pembuatan database pada 

sistem ini menggunakan MySQL degan aplikasi 

XAMPP. 

 

5. Rancangan Antarmuka Masukan Sistem 

 

1. Rancangan Interface Delphi 

Rancangan Interface Delphi merupakan rancangan 

tampilan awal sistem. 

 

 
 

2. Rancangan Halaman Web 

Rancangan halaman web berfungsi untuk 

menampilkan riwayat tanggal, waktu, dan gambar 

hasil tangkapan kamera yang akan di cetak. 

 

 
 

6. Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

Rancangan Laporan hasil aktifitas alat halaman ini 

menampilkan data pelanggaran bentuk pdf 

merupakan bentuk cetak diperuntukan buat 

perekapan laporan data pelanggaran dalam bentuk 

pdf 

. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Antarmuka Masukan 

 

1. Tampilan Antarmuka Halaman Dashboard 

Delphi 

 

 
 

2. Tampilan Antarmuka Halaman Login 

 

 
 

3.Tampilan Antarmuka Halaman Data Riwayat 

 

 
 

Hasil Antarmuka Keluaran 

 

1. Tampilan Laporan Cetak Data Riwayat 

Pelanggaran 

 

 
 

 

 



Hasil Pengujian Alat 

 

1. Requiremen Inisialisasi 

 

Skenario Uji : Alat di hubungkan ke Laptop 

menggunakan Usb Downloader dan Alat 

dicolokkan pada adaptor 

Hasil Diharapakan : Led Traffic Light Menyala 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

2. Requiremen Saat Led merah menyala sensor 

infrared secara garis lurus berkerja 

 

Skenario Uji : Sensor mendeteksi adanya 

pelanggaran 

Hasil Diharapakan : Buzzer menyala, webcam 

mengambil gambar 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

3. Requiremen Saat Led Hijau menyala 

 

Skenario Uji : Kendaraan melalui sensor 

Hasil Diharapakan : Buzzer mati, sensor mati, 

webcam tidak bekerja  

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

Hasil Pengujian Sistem 

 

1. Program Delphi 

 

Fungsi yang diuji : Menerima data ari alat 

Cara Pengujian : Mehubungkan Arduino ke 

komputer dengan menggunakan port usb 

Hasil yang diharapkan : Menampilkan data dalam 

bentuk foto 

Hasil yang diharapkan : Sesuai 

 

2. Login Web 

Fungsi yang diuji : Login 

Cara Pengujian : Input username dan password 

Hasil yang diharapkan : Masuk dashboard admin 

Hasil yang diharapkan : Sesuai 

 

3. Data Riwayat Pelanggaran 

Fungsi yang diuji : Menerima data dari database 

Cara Pengujian : Membuka halaman data riwayat  

Hasil yang diharapkan : Menampilkan semua data 

hasil tanggakapan webcam 

Hasil yang diharapkan : Sesuai 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan perakitan prototipe dan pengujian alat 

pendeteksi pelanggaran otomatis pada traffic light 

berbasis arduino, maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Alat pendeteksi pelanggaran pada Pada Traffic 

Light menggunakan Sensor Infrared dan 

Kamera Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno. 

2. Sensor Infrared akan memerintah 

mikrokontroler untuk menghidupkan alarm dan 

kamera saat ada pelanggaran berupa objek yang 

melewati garis putih batas lampu merah. 

3. Penyimpanan hasil tangkapan kamera 

menggunakan database MySql. 

4. Menggunakan perangkat lunak delphi untuk 

melakukan perintah pada kamera untuk 

mengambil gambar dan perangkat lunak delphi 

untuk menampilkan semua data dari database 

hasil tangkapan layar. 

5. Pendeteksi pelanggaraan otomatis 

menggunakan Arduino ini dapat digunakan 

memperingan aparat kepolisian dalam 

menindak lanjuti pelanggaran pada lalu lintas 

khususnya persimpangan traffic light. 

 

SARAN 

 

Disarankan untuk pengembangan alat pendeteksi 

pelanggaran pada traffic light ini adalah: 

 

1. 1.Menggunakan perangkat raspberry untuk 

penggunaan yang bersifat online. 

2. 2.Meningkatkan interface ke pemrograman 

android. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alfith, & Kartiria . (2019). Pengembangan 

Perancangan Smart Traffic Light Berbasis LDR 

Sensor Dan. JURNAL TEKNIK ELEKTRO ITP, 

Vol. 8, No. 1. 



Aria, M., & Faizal, R. (VOL. 5, NO. 2,). Sistem 

Lalu Lintas Terpadu. TELEKONTRAN, 2017. 

Arifianto, R. (2014). Pengertian Flowchart Dan 

Jenis – Jenisnya. From 

https://rahmatarifianto.wordpress.com/2014/11/20/

pengertian-flowchart-dan-jenis-jenisnya/: (di akses 

13 September 2020) 

Destiningrum, M., & Adrian, J. Q. (2017). Sistem 

Informasi Penjadwalan Dokter Berbasss Web 

Dengan Menggunakan Framework Codeigniter 

(Studi Kasus: Rumah Sakit Yukum Medical 

Centre). Jurnal TEKNOINFO, 1693 0010. 

Dinata, Y. M. (2015). Arduino Itu Mudah. Jakarta: 

PT. Alex Media Komputindo. 

Guntoro. (2020). Metode Waterfall : Pengertian, 

Tahapan, Contoh, Kelebihan dan Kekurangan. 

From 

https://badoystudio.com/?s=metode+waterfall&sub

mit=Search: (diakses 13 September 2020) 

Jakaria, D. A., & Fazriani, E. L. (2017). Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan 

Teladan Bagian Pembina Sentra Dengan Metode 

Pencocokan Profil. JURNAL TEKNIK 

INFORMATIKA , ISSN : 2338-1477. 

Kurniawati, P. (2018). Pengujian Sistem. From 

https://medium.com/skyshidigital/pengujian-

sistem-52940ee98c77: (diakses 13 September 

2020) 

Kustiyahningsih, Y., & Anamisa, D. R. (2011). 

Pemrograman Basis Data Berbasis Web 

Menggunakan PHP & MySQL. Yogyakarta: Graha 

Ilmu, ISSN 2301-8402 . 

Loveri, T. (2017). Rancang Bangun Pendeteksi 

Asap Rokok Menggunakan Sensor Mq 2 Berbasis 

Arduino. Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen 

Informatika, 2541 – 2469 . 

Nugroho, A. B. (2019). Sistem Pemantau 

Pelanggaran Lalu Lintas Pada Traffic Light. 

ELKOM “Jurnal Teknik Elektro Dan Komputasi”, 

18-26. 

Nugroho, A. B. (2019). Sistem Pemantau 

Pelanggaran Lalu Lintas Pada Traffic Light 

Menggunakan Sensor SRF04 Dan Kamera Berbasis 

Mikrokontroler AtMega8535. ELKOM, Jurnal 

teknik elektro dam komputasi, Vol 1, No 1. 

Utari, E. L. (2016). Pemanfaatan E-KTP untuk 

Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum di 

Indonesia Menggunakan Sistem E-Vote. 

SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE, 2-4-1. 

Yuniahastuti, I. T., & Anggraini, Y. (2019). 

Pengembangan Trainner Traffic Light 

Menggunakan Arduino Uno Pada Mahasiswa 

Teknik Elektro Universitas Pgri Madiun. Faktor 

Jurnal Ilmiah Kependidikan, 177-182. 

Yusniati. (2018). Penggunaan Sensor Infrared 

Switching Pada Motor DC Satu Phasa. Yusniati, 

Penggunaan Sensor...., 2598 – 1099. 

 


