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ABSTRACT 

 

Traffic regulations is an important rule that must be followed by travellers, 

especially users of motor vehicles. Traffic regulations is in the Undang - undang 

No. 22 of 2009, but the public is less informed about this act because lack of 

socialization and if we want to read the law we must read the books directly in 

police station. Based on these reason researcher took the initiative to design and 

create application UU Lalu Lintas that can be used as a practical step to providing 

information about UU No. 22 of 2009 to the community by using technology 

communication based on Android. Application UU Lalu Lintas was developed 

with Java programming language using Android Studio software and using Adobe 

Photoshop CS6 as supporting software. Testing on this application has been done 

at the Village of Nambangan Kidul RT 22 RW 07 Madiun by demonstrating the 

application to respondents then  respondents provide an assessment to 

questionnaire that has been given. The results obtained from this research that has 

been provided the application of UU Lalu Lintas and more than 81% of 

respondents agreed that the application of UU Lalu Lintas can be used as an 

interactive information media, and can provide information about traffic rules for 

vehicles and sanctions for offenders to the community has been successfully 

achieved. 

Keywords : android, Undang – undang No. 22 Tahun 2009, application. 

 

ABSTRAKSI 

 

Peraturan lalu lintas merupakan hal penting yang wajib dipatuhi bagi 

pengguna jalan, terutama pengguna kendaraan bermotor. Peraturan lalu lintas dan 

angkutan jalan diatur di dalam Undang – undang No. 22 Tahun 2009, tetapi 

masyarakat kurang mengetahui informasi tentang undang – undang ini karena 

sosialisasinya kurang dan jika ingin membaca undang – undangnya harus 

membaca buku undang – undang secara langsung di kepolisian. Berdasarkan 



alasan tersebut peneliti berinisiatif untuk merancang dan membuat aplikasi UU 

Lalu Lintas yang dapat digunakan sebagai langkah praktis untuk memberikan 

informasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 kepada masyarakat dengan 

menggunakan teknologi yang berbasis Android. Aplikasi UU Lalu Lintas ini 

dibuat dengan bahasa pemrograman Java menggunakan software Android Studio 

serta menggunakan software pendukung yaitu Adobe Photoshop CS6. Pengujian 

aplikasi dilakukan di Kelurahan Nambangan Kidul RT 22 RW 07 Madiun dengan 

cara menunjukan aplikasi kepada responden untuk di coba kemudian responden 

memberikan penilaian secara langsung melalui kuisoner yang telah diberikan. 

Hasil yang telah didapatkan dari penelitian ini yaitu telah dibuat aplikasi UU Lalu 

Lintas dan lebih dari 81% responden menyatakan setuju bahwa aplikasi UU Lalu 

Lintas ini dapat dijadikan media informasi yang menarik dan interaktif yang dapat 

memberikan informasi tentang peraturan lalu lintas bagi kendaraan bermotor serta 

sanksi – sanksi bagi pelanggar peraturan kepada masyarakat luas pada umumnya 

telah tercapai. 

 

Kata kunci : android, Undang – undang No. 22 Tahun 2009, aplikasi. 

 

PENDAHULUAN 

UU No. 22 tahun 2009 

adalah Undang – undang untuk 

mengatur Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. UU ini mengatur tentang semua 

aturan lalu lintas yang baru 

menggantikan undang – undang yang 

lama yaitu UU Nomor 14 Tahun 

1992. Yang menjadi masalah adalah 

undang – undang ini belum banyak 

diketahui oleh masyarakat karena 

belum ada cara sosialisasi yang 

efektif terkait dengan memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang 

pasal – pasal dan sanksi – sanksi yang 

terkandung dalam undang – undang 

ini, sehingga diperlukan inovasi 

terbaru untuk sosialisasinya. Salah 

satu inovasinya adalah dengan 

menggunakan teknologi terbaru yaitu 

perangkat berbasis android. 

Sampai saat ini, peneliti hanya  

menemukan aplikasi Undang –

undang Lalu Lintas yang mencakup 

semua isi dari Undang – undang No. 

22 tahun 2009 di play store sehingga 

terlihat seperti aplikasi buku undang – 

undang saja. Hal ini mendorong 

peneliti untuk membuat aplikasi 

Undang – undang Lalu Lintas 

berbasis android yang berfokus pada 

aturan bagi pelanggaran aturan 

kendaraan bermotor saja dan juga 

dilengkapi dengan sanksi – sanksi 

yang diberikan. Dengan adanya 

aplikasi ini maka dapat membantu 



sosialisasi kandungan Undang – 

undang ini kepada masyarakat luas. 

Oleh karena itu peneliti 

merancang dan membuat aplikasi 

Undang – undang Lalu Lintas 

berbasis android. Aplikasi ini berisi 

tentang daftar pasal dan sanksi bagi 

pelanggaran aturan kendaraan 

bermotor bagi setiap tipe kendaraan 

bermotor, kuis yang interakfit yang 

dapat mengasah pengetahuan tentang 

aturan berkendara yang baik, dan 

daftar rambu – rambu lalu lintas yang 

dapat menambah pengetahuan. 

Tentunya dengan dilengkapi dengan 

menu pencarian yang dapat 

mempermudah dalam menemukan 

daftar pelanggaran yang di inginkan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Nusra Perdana 

Akbar (2013) sistem Pakar adalah 

salah satu bagian dari Kecerdasan 

Buatan yang mengandung 

pengetahuan dan pengalaman yang 

dimasukkan oleh satu atau banyak 

pakar ke dalam satu area pengetahuan 

tertentu sehingga setiap orang dapat 

menggunakannya untuk memecahkan 

berbagai masalah yang bersifat 

spesifik, dalam hal ini adalah 

permasalahan pelanggar aturan 

kendaraan bermotor di Indonesia. 

Menurut Muhibuddin Faisal 

(2013) berkembangnya teknologi 

mobile berbasis android ini 

menjadikan para penggunanya 

dengan mudah untuk mengakses 

sebuah informasi. Namun saat ini 

banyak sekali kurangnya informasi 

yang didapat untuk mempermudah 

memahami KUHP. Maka dapat 

disimpulkam bahwa Aplikasi Kamus 

Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana dapat bermanfaat bagi setiap 

warga Indonesia, karena induk 

peraturan hukum pidana di Indonesia 

mengacu kepada KUHP.  

Fani Zaelani (2013) 

mengatakan bahwa Mobile adalah 

segala kegiatan yang dapat dilakukan 

kapan dan dimana saja tanpa adanya 

suatu penghalang. Sebagai sarana 

penunjang kegiatan tersebut, dapat 

digunakan telepon selular 

(handphone). Seiring berjalannya 

waktu, banyak kebutuhan yang 

diperlukan didalam telepon selular 

seperti fitur meng-edit foto, 

mengkonversikan mata uang, kamus 

sampai informasi tentang isi pasal 

KUHP.  



METODE 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode Research & 

Development, yaitu metode penelitian 

untuk menghasilkan produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Sugiyono (2011:407). Alur  

penelitian dengan metode ini dapat 

digambarkan dalam sebuah flowchart 

seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Flowchart Penelitian 

dengan metode Research & 

Development 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah 

aplikasi Undang – undang No. 22 

Tahun 2009 berbasis android yang 

berisi tentang daftar pasal dan sanksi 

untuk tiap tipe kendaraan yaitu roda 2 

dan roda 4 / lebih, kuis simulasi untuk 

kendaraan roda 2 dan roda 4, daftar 

rambu – rambu lalu lintas, serta 

dilengkapi dengan fitur pencarian. 

 

1. Halaman Splash Screen 

 

Gambar 2 Halaman Awal Aplikasi / 

Splash Screen 

Halaman ini adalah halaman 

awal pada aplikasi ini dan hanya akan 

muncul selama beberapa detik saja 

lalu akan secara otomatis dilanjutkan 

ke halaman menu utama dari aplikasi 

ini. 

 

2. Halaman Menu Utama 



  

Gambar 3 Halaman Menu Utama 

Halaman ini menampilkan 

beberapa link menu berupa menu 

daftar pasal dan sanksi, menu kuis, 

menu rambu – rambu, dan menu 

about. 

 

3. Halaman Menu Daftar Pasal dan 

Sanksi 

 

Gambar 4 Halaman Daftar Pasal dan 

Sanksi 

Halaman ini menampilkan  

menu daftar pasal dan sanksi untuk 2 

tipe  kendaraan yaitu kendaraan roda 

2 dan kendaraan roda 4 / lebih. 

 

4. Halaman Daftar Pasal dan 

Sanksi Roda 2 

  

Gambar 5 Halaman Daftar Pasal dan 

Sanksi Roda 2 

Halaman ini berisi daftar pasal 

dan sanksi untuk kendaraan roda 2 

yang ditampilkan secara urut di dalam 

listview. Halaman ini dilengkapi 

dengan fitur search yang dapat 

mempermudah pencarian 

pelanggaran.  

5. Halaman Daftar Pasal dan 

Sanksi Roda 4 / Lebih 

 

Gambar 6 Halaman Daftar Pasal dan 

Sanksi Roda 4 / Lebih 

Halaman ini berisi daftar pasal 

dan sanksi untuk kendaraan roda 4 / 



lebih yang ditampilkan secara urut di 

dalam listview. Halaman ini juga 

dilengkapi dengan fitur search untuk 

mempercepat pencarian pelanggaran 

yang di inginkan. 

 

6. Halaman Awal Kuis 

 

Gambar 7 Halaman Awal Kuis  

 

Halaman ini merupakan halaman 

awal sebelum menu kuis dimana 

halaman ini memberi informasi 

bahwa kuis yang tersedia bukanlah 

soal ujian SIM yang sebenarnya. 

  

7. Halaman Menu Kuis 

  

Gambar 8 Halaman Menu Kuis 

 Halaman ini menampilkan 

menu kuis untuk 2 tipe kendaraan 

yaitu kendaraan roda 2 dan kendaraan 

roda 4. 

 

8. Halaman Kuis Roda 2 

  

Gambar 9 Halaman Kuis Roda 2 

Halaman ini berisi kuis yang 

terdiri dari sepuluh soal untuk 

kendaraan roda 2 yang ditampilkan 

secara urut dengan pilihan jawaban 

benar atau salah. Setelah semua soal 

di jawab maka hasil dari kuis ini 

berupa skor akan dilampirkan di 

bagian terakhir halaman ini dengan 

dilengkapi dengan keterangan 

minimal nilai kelulusan yaitu skor 70. 

 

9. Halaman Kuis Roda 4 



  

Gambar 10 Halaman Kuis Roda 4 

Halaman ini juga berisi kuis 

yang terdiri dari sepuluh soal untuk 

kendaraan roda 4 yang ditampilkan 

secara urut dengan pilihan jawaban 

benar atau salah. Setelah semua soal 

di jawab maka hasil dari kuis ini 

berupa skor akan dilampirkan di 

bagian terakhir halaman ini dengan 

dilengkapi dengan keterangan 

minimal nilai kelulusan yaitu skor 70. 

 

10. Halaman Rambu 

  

Gambar 11 Halaman Rambu 

Halaman ini berisi informasi 

rambu – rambu lalu lintas yang 

umumnya berada di sepanjang jalan 

raya. 

  

11. Halaman Menu About 

  

Gambar 12 Halaman Menu About 

 Halaman ini merupakan 

halaman menu tentang aplikasi yang 

menampilkan menu berupa bantuan 

aplikasi dan juga about / tentang 

pembuat aplikasi. 

 

12. Halaman Bantuan 

  

Gambar 13 Halaman Bantuan 

Halaman ini berisi  informasi 

bantuan untuk menggunakan aplikasi 

secara menyeluruh. 

 



13. Halaman About 

  

Gambar 14 Halaman About 

Halaman about berisikan data 

pembuat aplikasi. 

 

PENGUJIAN 

Pengujian dalam penelitian ini 

dilakukan di lingkungan sekitar 

tempat tinggal peneliti yaitu di RT 22 

RW 07 Nambangan Kidul Madiun 

pada tanggal 09 - 12 Januari 2015. 

 

1. Pengujian Aplikasi 

Tahap uji coba aplikasi yang 

telah dilakukan oleh peneliti selama 

penelitian disebut juga pengujian 

aplikasi. Pengujian disini 

menggunakan  metode black-box, 

yaitu metode yang digunakan untuk 

menguji aplikasi untuk mengetahui 

apakah aplikasi sudah berjalan 

dengan baik dan tidak ada kesalahan 

saat aplikasi dijalankan.  Pengujian 

dengan metode black-box  dilakukan 

untuk tiap halaman dari aplikasi, 

salah satu hasil pengujianya adalah 

seperti pada tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Uji Menu Kuis dengan 

metode Black-box 

No 
Yang 

diuji 
Input Output Status 

1 
Screen 

Rotation 

Memutar 

layar hp 

secara 

portrait 

atau 

landspace 

Orientasi 

layar 

berubah 

sesuai 

poaiai 

layar hp 

secara 

portrait 

atau 

landspace 

Benar 

2 
Menu 

kuis 

Klik setiap 

tombol 

menu kuis 

aplikasi 

Menu 

yang 

dipilih 

terbuka 

Benar 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian ini diperlukan 

untuk menguji setiap data yang 

diperoleh dari pernyataan kuesioner 

untuk mengetahui kelayakan 

kuesioner untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Untuk uji 

validitas dengan hasil valid yang 

berarti data yang didapatkan dari hasil 

kuesioner dapat menjawab tujuan 

penelitian. Untuk uji reliabilitas 

dengan hasil reliabel yang berarti 

semua data yang didapatkan dari hasil 

kuesioner bersifat konsisten. 

Konsisten memiliki pengertian bahwa 

data ini bisa digunakan oleh peneliti 

lain untuk mengukur objek yang 

sama. 



Data hasil uji validitas 

masyarakat umum dari hasil 

kuesioner ditunjukan dalam tabel 2.  

Tabel 2 Data Hasil Uji Validitas 

Masyarakat Umum 

Korelasi Antara 

Nilai 

Korelasi 

Nilai r 

tabel Kesimpulan 

P1 dengan Total 2,539 1,734 Valid 

P2 dengan Total 2,484 1,734 Valid 

P3 dengan Total 1,985 1,734 Valid 

P4 dengan Total 3,564 1,734 Valid 

P5 dengan Total 2,209 1,734 Valid 

P6 dengan Total 2,870 1,734 Valid 

P7 dengan Total 2,328 1,734 Valid 

P8 dengan Total 3,334 1,734 Valid 

P9 dengan Total 2,983 1,734 Valid 

P10 dengan Total 1,761 1,734 Valid 

Jika perhitungan nilai korelasi 

antara pernyataan (P1-P10) lebih 

besar dari perhitungan nilai r tabel 

maka instrumen pernyataan 

dinyatakan valid. Dari hasil yang 

didapatkan dinyatakan semua 

pernyataan valid. 

Tabel 3 Data Hasil Uji Reliabilitas 

Masyarakat Umum 

  Total Ganjil Total Genap 

Total Ganjil 1 

Total Genap 0,621305 1 

 

Dari data hasil uji reliabilitas 

masyarakat umum menunjukkan hasil 

sebesar 0,621. Menurut Arikunto, 

nilai uji reliabilitas antara 0,600 

sampai 0,799 memiliki tingkat 

reliabel yang tinggi, dengan demikian 

hasil kuesioner ini menghasilkan 

tingkat reliabilitas yang tinggi.  

 

3. Hasil Perhitungan 

Setelah hasil kuisoner melalui 

uji validitas dan reliabilitas, 

didapatkan hasil perhitungan yang 

ditampilkan dalam grafik presentase 

seperti berikut.  

 

 

Gambar 15 Grafik Persentase 

Responden Masyarakat Umum 

 



Keterangan : 

P1 : 

Tampilan aplikasi Undang 

– undang No. 22 Tahun 

2009 menarik. 

P2 : 
Tampilan gambar-gambar 

pada aplikasi cukup jelas 

P3 : 
Informasi dalam aplikasi 

ini sudah lengkap. 

P4 : 
Informasi dalam aplikasi 

ini mudah untuk dipahami 

P5 : 

Soal kuis bermanfaat untuk 

informasi berkendara yang 

baik. 

P6 : 
Aplikasi ini cukup 

interaktif 

P7 : 
Bantuan dalam Aplikasi 

cukup jelas. 

P8 : 

Aplikasi ini berjalan lancar 

di handphone yang 

digunakan. 

P9 : 
Aplikasi ini mudah 

digunakan. 

P10 : 

Aplikasi ini dapat 

membantu dalam 

menyampaikan informasi 

tentang pelanggaran aturan 

kendaraan bermotor. 

  

 

 

KESIMPULAN 

Setelah semua penelitian dilakukan 

kesimpulan yang didapatkan yaitu : 

1. Berhasil dibuat Aplikasi Undang – 

undang Lalu Lintas berbasis 

Android dengan baik. 

2. Berdasarkan semua pengujian 

kepada responden didapatkan hasil 

yaitu sebanyak 88% masyarakat 

umum menyatakan aplikasi UU 

Lalu Lintas ini menarik dan 

interaktif, sebanyak 91% 

masyarakat umum menyatakan 

aplikasi UU Lalu Lintas ini dapat 

membantu dalam menyampaikan 

informasi tentang pelanggaran 

aturan kendaraan bermotor. 

Berdasarkan hal tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

tujuan penelitian ini yaitu untuk 

merancang dan membuat aplikasi 

undang undang lalu lintas untuk 

pelanggaran aturan kendaraan 

bermotor menjadi interaktif, menarik, 

dan dapat digunakan sebagai cara 

efektif untuk menyampaikan 

informasi tentang isi dari undang – 

undang no. 22 tahun 2009 tentang 

pelanggaran aturan kendaraan 

bermotor khususnya kepada 

masyarakat luas telah berhasil 

dicapai.
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