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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan

sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang

dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan

bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan

fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas

dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman

dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara

berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu

lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan

pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna,

kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang

memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan

lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut

lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan

geometrik.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan

kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang

berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih

dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan

pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang

berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang

membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam

lalu lintas.
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Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan

bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut

direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan

mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat

meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Dengan seriring terus berkembangnya kebutuhan mobilitas masyarakat

dalam kehidupan sehari-hari sudah barang tentu harus meningkatkan

kewaspadaan diri dalam berkendara di jalan raya. Dengan mengetahui letak dan

lokasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas diharapkan lebih meningkatkan

kewaspadaan dan lebih berhati-hati ketika melalui daerah tersebut, sehingga

kemungkinan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Oleh karena itu melalui

perancangan dan pembuatan sistem informasi geografis (SIG) pemetaan lokasi

daerah rawan kecelakaan lalu lintas di kota Pangkalpinang ini diharapkan dapat

menampilkan gambaran visual dan detail sehingga dapat membantu masyarakat

luas dan penyajian dalam bentuk web bertujuan agar masyarakat lebih mudah

untuk mengaksesnya.

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah berkembang pesat. SIG

dibuat dengan menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah

data, yaitu data geografis atau data yang berkaitan dengan posisi obyek di

permukaan bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi pengolahan data

berbasis database yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan visualisasi

yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan analisis geografis

melalui gambar-gambar petanya.

SIG dapat disajikan dalam bentuk aplikasi desktop maupun aplikasi

berbasis web. SIG juga dapat memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa,

membuat peramalan kejadian, dan perencanaan strategis lainnya serta dapat

membantu menganalisis permasalahan umum seperti masalah ekonomi,

penduduk, sosial pemerintahan, pertahanan, pariwisata, kesehatan serta bidang

lalu lintas.

Dalam membantu program keselamatan lalu lintas yang digalakkan oleh

Kepolisian Republik Indonesia melalui satuan lalu lintas khusunya Kota
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Pangkalpinang, maka penulis membuat tugas akhir dengan judul ”SISTEM

INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN LOKASI DAERAH RAWAN

KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PANGKALPINANG BERBASIS

WEB.”

1.2      Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini

adalah masyarakat belum banyak mengetahui dimana saja letak lokasi daerah

rawan kecelakaan lalu lintas di Pangkalpinang.

1.3 Batasan Masalah

Dari beberapa kajian tersebut maka batasan masalahnya adalah sebagai

berikut:

a. Sistem ini hanya dibuat sebatas menampilkan lokasi daerah rawan kecelakaan

lalu lintas yang ada di kota Pangkalpinang saja.

b. Pembuatan peta Kota Pangkalpinang mengambil data peta dari Google Maps.

c. Visualisasi peta dilengkapi dengan fasilitas zooming (perbesaran gambar).

d. Aplikasi ini hanya memberikan data keluaran berupa informasi lokasi, letak

wilayah, letak jalan.

e. Untuk memvisualisasi data pada peta geografis menggunakan software

Quantum GIS Lisboa 1.8.0

f. Untuk pembuatan web menggunakan software Macromedia Dreamweaver 8

1.4       Tujuan Penelitian

Pada Penelitian SIG berbasis web ini bertujuan untuk menghasilkan SIG

dengan visualisasi data spasial yang berisi informasi letak lokasi daerah rawan

kecelakaan lalu lintas di kota Pangkalpinang yang disajikan secara jelas kepada

masyarakat  kota Pangkalpinang.
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Pembuatan SIG Pemetaan lokasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas di

kota Pangkalpinang bermanfaat untuk :

a. Memberi informasi kepada masyarakat luas tentang lokasi di kota

Pangkalpinang yang rawan kecelakaan lalu lintas.

b. Mendukung program Kepolisian Republik Indonesia menjadi pelopor

keselamatan berlalu lintas yang sedang digalakkan.

1.5 Metode Penelitian

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Metode Waterfall.

dengan tahapan sebagai berikut :

1.5.1 Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Pada studi pustaka pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan

tema permasalahan dan buku-buku yang ada dan data-data dari dinas

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab

secara langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan

yang berhubungan dengan penilitian.

c. Internet

Mengumpulkan data dari internet sebagai sumber informasi yang

berhubungan dengan permasalahan.

d. Survei Lapangan

Survey lapangan dilakukan langsung ke lokasi rawan laka lantas untuk

mendapatkan data, dimana penulis melakukan pengmumpulan data dengan

cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait, dan mengambil titik

koordinat dari masing-masing percetakan tersebut.
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1.5.2 Analisa Sistem

a. Analisa masalah

b. Analisa sistem berjalan

c. Activity diagram

d. Use case diagram

e. Deskripsi use case

1.5.3 Perancangan Sistem

a. Rancangan basis data

b. Sequence diagram

c. Rancangan layar

1.5.4 Implementasi dan Pengujian Sistem

a. Instalasi perangkat lunak

b. Pembuatan peta

c. Konversi peta ke pmapper

d. Pembuatan website

e. Pengujian dengan metode blackbox

f. Pengujian maptools peta pada pmapper

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dari beberapa uraian dalam suatu

pembahasan dalam sistem penulisan ini, sistematika pembahasan meliputi

beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang masalah,

Rumusan masalah, tujuan peneliatan, manfaat penelitian, batasan masalah,

metodelogi penilitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI.

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalah

yang diambil dan juga merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau

masalah yang diteliti.

BAB III PEMODELAN PROYEK.

Bab ini menjelaskan tentang permodelan proyek perangkat lunak sistem

pakar seperti objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliveriables,

penjadwalan proyek, work breakdown structure, milestone, jadwal proyek dan

anggaran biaya yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang analisis dari keseluruhan sistem, juga tentang

perancangan untuk sistem yang akan dibangun, dengan menggunakan tool analisis

struktural sampai perancangan antarmuka dari sistem yang akan dibangun, serta

pengimplementasian dan pengujian sistem.

BAB V  PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dari pembahasan dan hasil

pengujian perangkat lunak aplikasi SIG yang telah dibuat.


