
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dengan

menggunakan kendaraan atau alat lain dari dan ke tempat-tempat yang terpisah

secara geografis (Steenbrink, 1974). Transportasi memegang peran kunci dalam

menggerakkan roda perekonomian. Sistem transportasi merupakan hal yang

penting untuk dimiliki oleh suatu kota, terutama kota besar yang memiliki banyak

aktivitas dan tingginya jumlah penduduk (Nugraha, 2013).

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di

Provinsi Riau dan terkenal dengan sebutan Bumi Sarimadu. Luas wilayah

Kabupaten Kampar adalah 10.928,20 kilometer persegi. Letak goegrafisnya

membentang antara 1° 00’40” garis lintang utara sampai 0° 27’00” lintang selatan

dan 100° 28’30” bujur barat sampai 101° 14’30” bujur timur serta berbatasan

langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kampar memiliki wilayah

yang luas, sehingga masyarakat membutuhkan sistem transportasi yang baik untuk

menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sistem transportasi di Kabupaten

Kampar dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sesuai dengan

Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar merupakan instansi pemerintah

yang memiliki tugas pokok bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan

Pemerintah Kabupaten Kampar di bidang perhubungan dalam mengelola

transportasi darat, laut dan udara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten

Kampar (Lampiran A), Bapak Yurisdian, S.Si., ST., S.IPem., M.Eng., M.Si., Ph.D

menjelaskan saat ini Kabupaten Kampar memiliki armada bus DAMRI berjumlah

tiga unit dari total lima unit bantuan bus DAMRI untuk Provinsi Riau. Alokasi

bantuan bus sedang perintis berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP

697 Tahun 2015 (Lampiran B). Bus sedang perintis yang didapat dikelola oleh
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Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (PERUM

DAMRI) Cabang Riau.

Operasional bus DAMRI di Kabupaten Kampar telah dimulai sejak Juli

2017, pengoperasian ini termasuk ke dalam pengawasan Dinas Perhubungan

Kabupaten Kampar pada bidang transportasi darat. Saat ini kondisi trayek bus

DAMRI yang dikelola PERUM DAMRI Cabang Riau memiliki dua trayek.

Trayek utama dari PERUM DAMRI Cabang Riau adalah trayek yang

menghubungkan Terminal Kampar menuju Bandara Internasional Sultan Syarif

Kasim II dan trayek kedua merupakan tujuan pariwisata yang melayani

penumpang menuju objek wisata Candi Muara Takus dari Terminal Kampar.

Penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelayanan bus DAMRI

masih belum optimal. Terbukti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

keberadaan bus DAMRI di Kabupaten Kampar yang telah beroperasi. Hal ini

disebabkan oleh belum adanya peta khusus untuk trayek bus DAMRI. Dari data

yang didapatkan pada tahun 2017 hanya tersedia peta sistem jaringan jalan yang

terdapat di Kabupaten Kampar, sedangkan trayek bus DAMRI belum dilakukan

pemetaan baik trayek maupun tempat-tempat yang menjadi perhentian bus

DAMRI seperti bandara, terminal dan shelter.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, untuk penyampaian

informasi dari pihak PERUM DAMRI masih sangat terbatas. Pada Terminal

Kampar, informasi yang tersedia hanya jam keberangkatan bus DAMRI dan di

shelter hanya terdapat informasi nama kendaraan dan tujuan. Terbatasnya

informasi tersebut tentu menyulitkan masyarakat yang menjadi penumpang bus

DAMRI. Masyarakat masih kesulitan dalam memprediksi jadwal kedatangan bus

DAMRI dari Terminal Kampar menuju Shelter Pasar Air Tiris dan Shelter Pasar

Kampa. Sehingga menyebabkan masyarakat yang ingin menggunakan jasa

angkutan bus DAMRI menunggu dengan waktu yang tidak pasti karena

masyarakat belum mengetahui keberadaan posisi bus DAMRI yang sedang

beroperasi.



3

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibangun sistem yang

mengintegrasikan informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan

PERUM DAMRI. Dengan adanya sistem ini dapat memberikan informasi layanan

bus DAMRI dan mengetahui posisi bus DAMRI secara realtime, memudahkan

dalam pembuatan rute dan trayek baru bagi Dinas Perhubungan serta

memudahkan dalam penyampaian informasi dari Dinas Perhubungan dan PERUM

DAMRI. Dengan terintegrasinya informasi tersebut penyampaian informasi dapat

dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga masyarakat mudah dalam

mengakses informasi yang berkaitan tentang bus DAMRI.

Sistem yang akan dibangun pada penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari tiga

sistem yang saling terintegrasi melalui database dan berbasis PyQGIS, WebGIS

serta Android. Sistem PyQGIS dibangun untuk Dinas Perhubungan dalam

menentukan pembuatan rute dan trayek baru bagi bus DAMRI, sedangkan mobile

application dibuat dengan mengimplementasikan GPS Tracking untuk dapat

mengetahui posisi lokasi bus DAMRI yang sedang beroperasi. Pada WebGIS

akan menampilkan informasi dari database berupa informasi jadwal bus DAMRI,

posisi bus DAMRI yang sedang beroperasi, rute, shelter dan trayek yang tersedia

pada PERUM DAMRI Cabang Riau dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Melihat begitu besarnya manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat,

maka dapat diambil topik penelitian penulisan Tugas Akhir ini dengan topik

Integrated Transportation System Menggunakan PyQGIS, WebGIS dan Android

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah

yaitu Bagaimana merancang dan membangun sistem transportasi yang terintegrasi

menggunakan PyQGIS, WebGIS dan Android di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kampar?.
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Sistem akan dirancang dengan metode pengembangan sistem V Model dan

pengujian sistem menggunakan metode blackbox testing.

2. Pembuatan pemetaan rute trayek yang dilalui berdasarkan wawancara

terhadap narasumber, serta data-data yang diperoleh dari Dinas

Perhubungan Kabupaten Kampar dan kesesuaian data dilapangan dengan

pengamatan langsung.

3. Database yang digunakan adalah PostGIS/PostgreSQL dan Firebase.

4. Pembuatan sistem informasi berbasis desktop menggunakan bahasa

pemrograman Python dan QGIS 2.18.

5. Pembuatan sistem informasi berbasis WebGIS menggunakan bahasa

pemrograman PHP, Leaflet dan Apache sebagai web server.

6. Pembuatan Android menggunakan bahasa pemrograman Java pada Android

Studio 3.

7. Kategori aktor yang terdapat pada sistem adalah Admin DISHUB, Admin

DAMRI, Supir bus DAMRI dan Masyarakat.

8. Menampilkan rute trayek dan shelter ke halaman WebGIS dalam bentuk

marker serta menampilkan data koordinat dari Android DAMRI Tracking.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu:

1. Membangun sebuah aplikasi sistem informasi berbasis Geographic

Innformation System (GIS) yang dapat memudahkan pihak Dinas

Perhubungan Kabupaten Kampar dan PERUM DAMRI dalam mengelola

dan memberikan informasi bus DAMRI kepada masyarakat pengguna jasa

angkutan DAMRI.

2. Membantu penyampaian informasi rute trayek bus DAMRI kepada

masyarakat.
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3. Memudahkan dalam pengelolaan informasi jadwal keberangkatan bus

DAMRI dan menunjukkan lokasi posisi bus DAMRI yang sedang

beroperasi.

4. Memudahkan masyarakat mengetahui lokasi posisi bus DAMRI yang

sedang beroperasi untuk memprediksi waktu tunggu di shelter perhentian

bus DAMRI.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian Tugas Akhir ini

adalah:

1. Untuk membantu PERUM DAMRI dan Dinas Perhubungan Kabupaten

Kampar melakukan pemetaan rute yang dilalui bus DAMRI

2. Dapat memberikan peta rute dan persebaran lokasi shelter tempat perhentian

bus DAMRI.

3. Dapat memberikan informasi mengenai jadwal keberangkatan bus DAMRI

serta lokasi posisi bus DAMRI secara realtime yang dapat dilihat pada

website dan Andriod DAMRI Tracking.

4. Dapat memberikan rekomendasi rute perjalanan yang lebih optimal

sehingga dapat menghemat biaya operasional bus DAMRI.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir maka

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang asal-usul suatu topik

yang nantinya akan diangkat menjadi penelitian, rumusan masalah yaitu

tentang masalah-masalah yang ada di lokasi penelitian, batasan masalah

berisi tentang metode-metode yang akan digunakan agar Tugas Akhir

ini pembahasannya tidak melenceng dari pembahasan awal, tujuan yaitu

berisi tentang target yang hendak dicapai dalam pembuatan Tugas

Akhir ini.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori atau definisi-definisi umum dan

yang mendukung untuk melakukan pembangunan sistem informasi

pemetaan yaitu mengenai teori-teori tentang konsep dasar Sistem

Informasi Geografis (SIG), metode pengembangan sistem V Model,

Unified Modelling Language (UML), use case diagram, class diagram,

Android, Leaflet, Python, QGIS, trayek, database PostGIS/PostgreSQL

dan Firebase serta aplikasi pendukung yang digunakan dalam

perancangan sistem informasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pengumpulan data dan metode kerja yang

digunakan pada penelitian ini. Penjelasan terkait merupakan tahapan

dan kegiatan dalam penelitian, baik dari tahap analisa, perancangan

hingga pengujian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kampar. Perumusan kebutuhan sistem usulan

(system requirements) berdasarkan kebutuhan user (user requirements),

perancangan input, struktur menu dan interface sistem.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi,

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian yang

menggunakan pengujian blackbox testing.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari

hasil analisa, perancangan dan pembuatan sistem serta terdapat saran-

saran yang dapat mendukung dari aktivitas instansi.

D A FT A R PU ST A KA
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