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BAB I 

PANDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian 

terbesar di Indonesia,  jumlah korban yang cukup besar akan memeberikan 

dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai 

usaha prefentif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai 

pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan 

Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) 

bagian yang saling berhubungan dengan iperasi lalu lintas, yaitu: 

pengemudi, kendaraan, dan jalan raya. Data yang ada di Polsek 

Karanganyar pada tahun 2015 bahwa penyebab kecelakaan yang terbesar 

disebabkan oleh faktor manusia (pengemudi).  

Dengan banyaknya lokasi kecelakaan (blackspot) di Kota  

Karanganyar akan berakibat menurunnya kinerja ruas jalan tersebut,  

mengurangi kenyamanan dan bahkan membahayakan kenyamanan dan 

keselamatan pengguna jalan terssebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

studi Daerah Rawan Kecelakaan Di Kabupaten Karanganyar perlu 

dilakukan, untuk mengurangi jumlah dan tingkat kecelakaan yang ada. 

Dengan cara membuat peta atau memetakan daerah yang rawan kecelakaan 

di Kota  Karanganyar. 
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Dalam penentuan lokasi daerah rawan kecelakaan, perlu dilakukan 

analisis mengenai kriteria-kriteria yang ada seperti: kemiringan jalan, 

kepadatan lalu-lintas, lebar jalan yang dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi daerah  rawan kecelakaan. Kriteria-kriteria tersebut terkait dengan 

faktor-faktor yang mendukung didapatkannya data untuk spesifikasi ruas 

jalan yang memang rawan terjadinya kecelakaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

Bagaimana membuat aplikasi Pemetaan Daerah Rawan Kecelakaan Di 

Kabupaten Karanganyar menggunakan GIS (Geograpich information 

system)  sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk 

lebih mengetahui daerah-daerah yang rawan kecelakaan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah maka dalam hal ini dibatasi pada pembuatan aplikasi 

Pemetaan Daerah rawan Kecelakaan Di Kabupaten  Karanganyar. Adapun 

permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan MySQL. Sebagai database  

2. Pengumpulan data dari instansi terkait, dalam hal ini data diperoleh 

dari Polres dan DPU Karanganyar, antara lain meliputi : 
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a. Data yang di ambil adalah data pada bulan Februari 2016 

b. Data kecelakaan 

c. Data lalu lintas 

d. Karakteristik dan kondisi jalan 

3. Aplikasi hanya menampilkan peta daerah rawan kecelakaan 

berdasarkan laporan di Satlantas Polres Karanganyar 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membuat aplikasi GIS (Geograpich information system)  untuk 

daerah rawan kecelakaan di Kabupaten  Karanganyar menggunakan mobile 

android. Sehingga dapat membantu memberikan informasi kepada 

masyarakat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan disusunnya Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak baik bagi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer  Sinar Nusantara , Instansi, penulis dan bagi pembaca. 

1. Manfaat bagi Akademik 

a. Menghasilkan tenaga yang ahli dalam bidang Teknologi 

Informasi dan Komputer. 

b. Menghasilkan referensi untuk membantu mahasiswa semester 

bawah yang akan menyusun laporan Penelitian. 

c. Melaksanakan fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu 

pengabdian pada masyarakat. 
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2. Manfaat bagi Instansi 

a. Menjadi alat bantu dalam menentukan daerah-daerah yang rawan 

kelcekaan di Kota  Karanganyar. 

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan dalam 

melakukan pemetaan daerah rawan kecelakaan. 

3. Manfaat bagi Penulis 

a. Dapat menerapakan teori-teori yang telah diperoleh di STMIK 

Sinar Nusantara ke dalam praktek yang sesungguhnya, yaitu 

langsung kedalam dunia kerja. 

b. Memberikan peran tersendiri bagi instansi yaitu dengan 

membantu menyumbangkan pemikiran untuk lebih 

mendayagunakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki 

instansi sehingga instansi dapat meninngkatkan ektifitas dan 

efisiensi pekerjaan. 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisa suatu 

masalah ke dalam sebuah sistem sehingga mampu membuat 

aplikasi yang sesuai. 

4. Manfaat bagi Pembaca. 

a. Sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan laporan Kerja 

yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang sedang mengambil 

tema yang sama. 

b. Sarana guna menambah pengetahuan dunia komputer dan 

aplikasinya. 
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c. Sebagai bahan masukan kepada pembaca yang sama sekali 

belum mengetahui tentang dunia Teknologi Informasi dan 

komputer. 

 

1.6 Kerangka Pikiran 

Dalam langkah ini berguna untuk memperjelas tentang kerangka apa 

saja yang menjadi sasaran penelitian. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka pikir 

Strategi 

Analisa 

Pemetaan 

Terciptanya Aplikasi pemetaan daerah rawan kecelakaan dengan berbasis android 

mobile, guna meminimalisir terjadinya kecelakaan di Kota Karanganyar. 

Kriteria 

Teori 

pemilihan 

lokasi 

Membangun Model 

1. Tahap analisa sistem 
2. Tahap perancangan 

aplikasi 
3. Tahap implementasi 

MASALAH 

1. Sering terjadinya penumpukan data yang dimuat berulang-ulang. 
2. Tidak dapat melihat area black-spot secara pasti 
3. Dalam melakukan penandaan menggunakan buku bulanan atau tahunan 

Pengujian Sistem  

Black Box 



6 
 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka pikiran, 

dan sistematika penulisan Penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang menunjang dan mengacu pada daftar 

pustaka yang menjadi dasar membangun laporan penelitian 

Pemetaan daerah rawan kecelakaan di Kota  Karanganyar. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis dalam penyusunan laporan penelitian. Menjelaskan 

tata cara penelitian, prosedur penelititan, dan teknik penelitian. 

BAB IV  TINJAUAN UMUM  

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Dinas Pekerjaan  

Umum Karanganyar 

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana meenganalisa, 

merancang, dan membuat aplikasi pemetaan daerah rawan 

kecelakaan di Kota  Karanganyar. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang 

sudah dijalankan dan saran yang dapat penulis sampaikan untuk 

menunjang penelitian ke depan. 


