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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Perkembangan dunia IT dewasa ini tidak hanya dimanfaatkan dalam dunia 

bisnis, industri dan perfilman namun telah menyeluruh kesemua bidang. Hal 

yang paling menonjol dari perkembangan IT saat ini adalah aplikasi pada 

platform android. Smartphone dengan platform android  sudah sangat banyak 

saat ini. Menurut Vishnu Singh, Regional Head of ConsumerLabEricsson in 

Southeast Asia and Oceania, dalam keterangan yang tertulis pada 6 Juni 

2012, jumlah smartphone di Indonesia diperkirakan akan tumbuh tiga kali 

lipat dalam waktu 12 bulan. Mulai dari harga yang terjangkau hingga harga 

yang mahal. Oleh karena itu, sudah tidak tertutup kemungkinan untuk semua 

kalangan memiliki smartphone  dengan  platform  android. 

Aplikasi dari smartphone android ini juga sudah tidak terhitung lagi 

jumlahnya. Mulai dari aplikasi game, aplikasi pendidikan, aplikasi bisnis, 

aplikasi musik hingga aplikasi hukum perundang-undangan. Salah satunya 

adalah aplikasi informasi rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi untuk 

memberikan pengertian, pemahaman kepada masyarakat tata cara tentang 

berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan akibat perilaku sebagai 

pengguna jalan. 
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Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2012, transportasi darat khususnya 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen yang sangat 

penting dari  sektor Perhubungan.  Peranan dalam pembangunan tidak dapat 

diabaikan. Perpindahan manusia, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat 

tujuan diseluruh daratan di tanah air memperlihatkan dari Perkembangan 

Jumlah  Kendaraan  Bermotor  trend  kenaikan  volume dari tahun ke tahun.  

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor, yaitu 

pengemudi yang buruk, pejalan kaki yang kurang berhati-hati, tidak mentaati 

peraturan lalu lintas, pengguna jalan tidak mengetahui arti dari rambu-rambu 

lalu lintas yang berada pada marka jalan, kerusakan pada jalan, kerusakan 

pada kendaraannya dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada pengguna 

jalan tentang peraturan lalu lintas sehingga pengguna jalan melakukan 

pelanggaran  lalu lintas. 

Rambu lalu lintas dibuat agar para pengendara atau pengguna jalan tertib 

dijalan raya juga dapat mengurangi resiko kecelakaan. Tetapi pengguna jalan 

sendiri banyak yang tidak mengetahui maksud dan arti dari rambu tersebut 

sehingga pengguna jalan melakukan pelanggaran lalu lintas yang 

mengakibatkan pengguna jalan tiba-tiba ditilang bahkan dapat mengalami 

kecelakaan. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Tahun 1992-2012 angka kecelakaan 

dari tahun ketahun terus bertambah dan kemacetan terjadi di mana-mana, 

terutama di kota besar. Pemandangan yang didominasi dengan menumpuknya 

kendaraan bermotor sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 
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tenggang rasa antar pengemudi dan pengendara kendaraan bermotor. Saling 

serobot tidak mau mengalah antara satu dengan lainnya. Tindakan itu 

disebabkan kurangnya pemahaman tentang tata cara, etika dan sekaligus 

implementasinya di jalan raya. Tingginya angka kecelakaan yang terjadi di 

jalan raya khususnya yang melibatkan pengguna jalan  yang berakibat 

kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini 

tentunya akan memberikan kemudahan untuk mengenal pengertian atau 

pemahaman kepada masyarakat tata cara tentang berlalu lintas dan memberi 

manfaat bagi pengguna jalan. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam mematuhi peraturan lalu lintas, menanamkan dan membangun 

kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib berlalu lintas dan tanggung 

jawab untuk meningkatkan keselamatan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah  yang ada dalam pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Bagaimana mendapatkan segala informasi seputar peraturan rambu-rambu 

lalu lintas dan undang-undangnya. 

2. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi Rambu-rambu lalu lintas dan 

undang-undang Berbasis Mobile Android dengan pemrograman bahasa 

Java sehingga dapat memberikan informasi sebagai sosialisasi kepada 

masyarakat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat aplikasi ini ada beberapa batasan masalah yang ditemukan, 

diantaranya: 

1. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa Java dengan IDE eclipse 

untuk  Java  yang  disertai  plugin  android  didalamnya. 

2. Fitur  aplikasi  ini  hanya mengenai rambu-rambu lalu lintas. 

3. Memberikan penjelasan tentang rambu-rambu lalu lintas dan undang-

undang berlalu lintas. 

4. Aplikasi ini untuk  smartphone  android 2.2 (froyo) keatas. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Menyediakan informasi rambu-rambu lalu lintas di smartphone android. 

2. Merancang dan membangun aplikasi rambu-rambu lalu lintas dan 

peraturan undang-undangnya berbasis mobile android. 

3. Sebagai sosialisai masyarakat tentang rambu-rambu lalu lintas dan 

undang-undangnya. 

4. Menegakan peraturan undang-undang tentang peraturan rambu-rambu lalu 

lintas. 
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1.5 Manfaat 

Pembuatan aplikasi ini  untuk memberikan manfaat nyata dalam hal berikut 

ini : 

1. Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. 

2. Mengurangi angka kecelakaan akibat perilaku sebagai pengguna jalan. 

3. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tata cara 

tentang berlalu lintas. 

4. Menanamkan dan membangun kesadaran masyarakat untuk berperilaku 

tertib berlalu lintas dan tanggung jawab untuk  meningkatkan keselamatan. 

5. Menyebarluaskan informasi tentang keselamatan jalan kekalangan 

masyarakat. 

6. Sebagai media pembelajaran  peraturan undang-undang lalu lintas. 

 

 


