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ABSTRAK 
 

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Indonesia, baik dilakukan oleh 

aparat hukum ataupun non aparat hukum. Pelanggaran tersebut terjadi akibat 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Sehingga dianggap hal 

biasa dan menjadi kebiasaan jika dibiarkan berlanjut. Berbagai kategori 

pelanggaran yang terjadi seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan 

helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan 

berkendara, melawan arus, dan melewati batas marka penyeberangan. Tidak jarang 

pelanggaran tersebut dapat merugikan para pengguna jalan lain dan mengakibatkan 

kecelakaan.   
Salah satu jenis pelanggaran lalu lintas yang sering mengakibatkan 

kecelakaan dalam lalu lintas ialah pengendara melanggar atau menerobos traffic 
light saat kondisi merah menyala. Selanjutnya untuk meminimalisir pelanggaran 
pada persimpangan jalan, maka diterapkannya pendeteksian pelanggaran lalu lintas 
secara visual yang diintegrasikan dengan pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu 
lintas dengan 4 persimpangan jalan pada prototype alat ini menggunakan sistem 

kontrol pada mikrokontroler atmega16 dan software aplikasi codevision avr yang 

berfungsi sebagai penulisan source code sistem traffic light. Pada sistem traffic 
light ini juga disertakan sensor photodiode, guna untuk mendeteksi adanya 
pelanggaran yang terjadi. Sensor photodiode tersebut juga dikendalikan melalui 
minimum sistem mikrokontroller atmega16.  

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan sensor photodiode tersebut, 
mendapatkan hasil terdeteksinya pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas jika saat 
kondisi traffic light merah menyala. Selanjutnya untuk menampilkan hasil 
pelanggaran secara visual dapat menggunakan aplikasi delphi 7. Dengan aplikasi 
delphi 7 jika terjadi adanya suatu pelanggaran pada traffic light, maka secara 
otomatis webcam akan mempotret pelanggaran tersebut dan disimpan di dalam 

database yang telah ditentukan. Selanjutnya dalam menerapkan sistem 
pendeteksian pelanggaran lalu lintas ini semua komponen harus saling terintegrasi 
dengan baik. Agar keseluruhan sistem mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah itu 
dilakukan pengujian dalam sistem pendeteksian pelanggaran pada traffic light 
tersebut, diperoleh hasil dengan persentase 100% sistem berjalan dengan baik 
dalam mendeteksi terjadinya pelanggaran pada traffic light saat lampu merah 
menyala. 
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