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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, batasan masalah yang membentuk kerangka laporan Tugas 

Akhir Rancang Bangun Game Edukasi Rambu Lalu Lintas Berbasis Android. 

 

Latar Belakang 

 Setiap tahun jumlah kendaraan terus meningkat.Perkembangan jumlah 

kendaraan bermotor menurut jenis dari Tahun 1987-2012, jumlah kendaraan 

bermotor Tahun 2012 sebanyak 94.373.324 unit dibandingkan Tahun 2011 

sebanyak 85.601.351 unit (Badan Pusat Statistik, 2012). 

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya 

adalah pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Polri mengakui 

angka pelanggaran meningkat tajam. Tahun 2012, tercatat ada 135.940 pelanggaran 

lalu lintas.Tahun 2013 pelanggaran lalu lintas meningkat signifikan sebesar 

382.286, meningkat sekitar 181 persen (SINDOnews, 2012). Data Investigasti 

Kecelakaan Angkutan Jalan Tahun 2007-2013 menyatakan bahwa jumlah 

kecelakaan sampai tanggal 27 Desember 2013 adalah 85.662 (KNKT, 2013). 

21.375 orang meninggal dunia dan 121.173 orang lainnya mengalami luka ringan 

dan berat. 

 Berdasarkan data pada paragraf dengan banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor akan dibuatkan penelitian. Hasil 

dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul 

Rancang Bangun Game Rambu Lalu Lintas Berbasis Android.  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana rancang bangun Game Edukasi Rambu Lalu Lintas Berbasis 

Android sehingga nantinya aplikasi dapat dengan mudah digunakan. 

2. Bagaimana Game Edukasi Rambu Lalu Lintas Berbasis Android dapat 

membantu para pengendara kendaraan bermotor dalam mengenali, 

mempelajari dan menghafal arti dari rambu lalu lintas.  

3. Bagaimana Game Edukasi Rambu Lalu Lintas Berbasis Android dapat 

membantu para pengendara kendaraan bermotor untuk menggunakan 

kendaraan secara baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. 

 

Tujuan 

Tujuan penelitian yang didapat dari rumusan masalah di atas diantaranya 

adalah: 

1. Membangun aplikasi Game Edukasi Rambu Lalu Lintas Berbasis Android, 

sehingga para pengendara kendaraan bermotor mampu mengenali, 

mempelajari dan menghafal arti dari rambu lalu lintas. 

2. Membangun Aplikasi Game Edukasi Rambu Lalu Lintas menggunakan 

metode Fisher-Yates Shuffle pada perangkat mobile berbasis Android 

sehingga menarik untuk dimainkan. 

 

Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat 

yang berguna bagi user khususnya dan anak-anak pada umumnya. Manfaat dari 

penelitian ini diharapkan meliputi: 

1. Memberikan kemudahan pada pengendara kendaraan bermotor dalam 

mempelajari dan menghafal rambu-rambu lalu lintas,  

2. Memberikan kemudahan pada pengendara kendaraan bermotor dalam 

mempelajari dan menghafal marka jalan dan mengimplentasikan cara 

berkendara baik dan benar dalam simulasi berkendara 
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Batasan Masalah 

Cakupan masalah dalam pembuatan Rancang Bangun Game Edukasi 

Rambu Lalu Lintas Berbasis Androidadalah sebagai berikut: 

1. Game ini adalah game berbasis Android yang dibuat dengan Corona SDK. 

2. Game ini memiliki beberapa fitur game didalamnya, seperti level rambu dan 

level berkendara. 

3. Level rambu memiliki genre game multiple choice. Level rambu akan diisi 

dengan soal-soal rambu lalu lintas. Level rambu akan dibagi menjadi 3 

tingkat, yaitu tingkat mudah, tingkat menengah dan tingkat susah. 

4. Level berkendara memiliki genre open world game dengan mode single 

player berbasis 2 dimensi. Level berkendara akan diisi dengan 3 misi utama, 

4 misi tutorial dan 1 misi side quest. 

5. Sumber referensi rambu lalu lintas didapat dari buku yang berjudul TERTIB 

BERLALU LINTAS karangan Rinto Raharjo tahun 2014.  

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan  

Bab I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Luaran 

Yang Diharapkan, Manfaat, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.  

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab II merupakan ringkasan materi yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penelitian ini dan teori-teori penunjangdalam pembuatan Game Edukasi 

Rambu Lalu lintas Berbasis Android dan State of the Art. 

BAB III : Perancangan Sistem 

Bab III menguraikan tentang metode yang dipergunakan dalam melakukan 

penelitian dan penulisan laporan yang meliputi alur penelitian, perancangan 

pembuatan aplikasi.  
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BAB IV : Pembahasan  

Bab IV berisi pembahasan secara rinci tentang aplikasi yang dibuat dan alur 

proses dari aplikasi.  

BAB V : Penutup  

Bab V berisi kesimpulan umum dari analisa yang telah dibahas serta saran 

atau rekomendasi.
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