
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi sangat berperan penting di era modernisasi seperti saat ini, 

dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah kesegala 

aspek kehidupan sehingga saat ini seolah masyarakat telah dimanjakan oleh 

adanya alat-alat yang dapat memberikan kemudahan dalam aktifitas sehari – hari, 

salah satunya adalah Handphone, yang ditandai lahirnya teknologi Smartphone.  

Pada tahun 2014 sampai 2017 pengguna Smartphone mencapai 112,6 juta 

orang. Angka ini berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet di indonesia 

dengan peringkat ke – 5 terbesar didunia. Pada tahun 2018, diperkirakan sebanyak 

3,6 miliar manusia di bumi akan mengakses internet setidaknya sekali tiap satu 

bulan (Kominfo.go.id,2017), dengan rata – rata aktifitas pengguna Smartphone 

sekitar lebih dari 8 jam setiap harinya, memanfaatkan Smartphone untuk 

kepentingan dan situasi mendesak dapat menjadikan solusi yang efektif salah 

satunya adalah langkah awal penanganan masalah kecelakaan. 

Kecelakaan lalu lintas mencapai 98,9 ribu kasus pada tahun 2015, angka 

ini meningkat 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya (databoks, 2015). 

pencatatan data fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan di indonesia 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 233, yang 

menyatakan bahwa setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data 

kecelakaan lalu lintas yang merupakan bagian data forensic. Data kecelakaan lalu 

lintas tersebut harus dilengkapi dengan data yang berasal dari rumah sakit, yang 

dikelola oleh Kepolisian Neraga Republik Indonesia, dan dapat dimanfaatkan oleh 

pembina lalu lintas dan angkutan jalan.  
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Berdasarkan data dari Unit laka lantas Polresta Pekanbaru, angka 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tiga tahun terakhir 

sejak tahun 2015 - 2017 yaitu tercatat 630 kejadian kecelakaan dengan jumlah 

korban Kecelakaan 300 jiwa korban meninggal dunia, 179 jiwa korban luka berat, 

dan 472 jiwa korban luka ringan (Lampiran E). 

Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau pelayanan masyarakat juga dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang 

kesehatan. Rumah sakit merupakan organisasi dibidang jasa yang memberikan 

layanan kesehatan kepada masyarakat. Saat ini Kota Pekanbaru memiliki  30 unit 

rumah sakit, 20 unit puskesmas, dan 70 unit klinik. Semakin banyak rumah sakit, 

menyebabkan persaingan yang lebih ketat, sehingga menuntut rumah sakit lebih 

memperhatikan masalah kualitas dan produktivitas (Lampiran E). 

Kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja, 

umumnya ketika terjadi korban kecelakaan lalu lintas masyarakat akan mencoba 

menyelamatkan korban kecelakaan dan memberikan pertolongan pertama, dengan 

mengantarkan korban ke Unit Gawat Darurat (UGD) terdekat dari lokasi 

kecelakaan, kurangnya efektifitas fasilitas dan layanan yang terdapat pada klinik 

ataupun puskesmas dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas sehingga 

korban mendapatkan rujukan kembali ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan 

layanan untuk korban kecelakaan lalulintas. sehingga pertolongan pertama dengan 

mengantarkan korban ke UGD terdekat dari lokasi korban kecelakaan tersebut 

menjadi tidak efektif. Jika korban kecelakaan lalu lintas baik ringan maupun berat 

seharusnya mendapatkan pertolongan pertama dengan mengetahui dimana lokasi 

UGD untuk fasilitas dan layanan korban luka ringan, luka sedang dan luka berat 

yang terdekat dari kecelakaan lalulintas agar pertolongan pertama yang dilakukan 

tidak menjadi terlambat (Lampiran A).  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk mendapatkan pertolongan 

pertama pada korban kecelakaan seharusnya bisa memaksimal waktu dengan 

dirancangnya aplikasi lokasi UGD rumah sakit terdekat dari kecelakaan lalulintas 

yang terjadi, maka dibutuhkan aplikasi untuk membantu korban kecelakan dan 

warga sekitar yang melihat kecelakaan untuk cepat menghubungi pihak rumah 
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sakit atau langsung bisa mengetahui rumah sakit terdekat untuk dibawa kerumah 

sakit. 

Augmented Reality (AR) adalah suatu lingkungan yang memasukkan 

objek virtual 3D kedalam lingkungan nyata. AR mengizinkan penggunanya untuk 

berinteraksi secara realtime (Gorbala dan Hariadi, 2010). Dari hasil penelitian 

terdahulu terkait Augmented Reality yang sudah pernah dilakukan, diantaranya 

ialah (Satoto dan Rahmanita, 2013) dengan judul integrasi Augmented Reality 

pada mobile virtual tour berbasis android untuk pencarian lokasi dan rute 

terdekat, didapatkan hasil bahwa sistem yang dibangun tingkat  akurasi posisi 

pengguna dalam peta, bermanfaat dan dapat membantu pengguna dalam 

mendapatkan informasi pada rute perjalanan yang lebih interaktif. 

Dengan demikian perlu adanya alternatif media untuk memudahkan 

mengetahui UGD rumah sakit terdekat, fasilitas dan layanan apa saja yang 

tersedia pada UGD dirumah sakit. Dengan pemanfaatan teknologi Augmented 

Reality yang dapat menampilkan objek virtual kedalam dunia nyata sebagai 

penyebaran informasi secara interaktif dan efektif, maka penulis akan membuat 

sebuah aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam mengetahui lokasi UGD 

rumah sakit terdekat, fasilitas dan layanan yang disediakan untuk korban 

kecelakaan lalu lintas. 

Melihat permasalahan diatas, dirancanglah sebuah sistem yang nantinya 

akan dapat melakukan pencarian lokasi UGD rumah sakit terdekat untuk korban 

kecelakaan lalu lintas, maka penulis mangangkat judul “Rancang Bangun 

Aplikasi Augmented Reality Pencarian Lokasi Rumah Sakit Terdekat Untuk 

Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Android”. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan yaitu bagaimana membangun 

dan merancang aplikasi Augemented Reality menggunakan markerless untuk 

pencarian lokasi rumah sakit terdekat di Kota Pekanbaru. 

 

 



4 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Menerapkan Augemented Reality untuk pencarian Unit Gawat Darurat 

(UGD) rumah sakit terdekat yang ada di Pekanbaru. 

2. Sistem akan dirancang dengan metode pengembangan sistem V Model 

dan pengujian sistem menggunakan metode blackbox testing. 

3. Data rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 30 Rumah 

Sakit, untuk Pengujian Tugas Akhir ini dilakukan hanya 5 rumah sakit. 

4. Database yang digunakan adalah Mysql. 

5. Pembuatan sistem informasi berbasis Web menggunakan bahasa 

pemograman php. 

6. Pembuatan Mobile Application menggunakan bahasa pemograman 

Java pada android Studio. 

7. Pembuatan Augmented Reality (AR) menggunakan library mixer dan 

api key google maps 

8. Sistem informasi ini dirancang dengan metode Object Oriented Analys 

Design (OOAD) dan menggunakan 3 diagram Unified Modeling 

Language (UML) sebagai toolsnya yaitu Usecase Diagram, Sequence 

Diagram dan Class Diagram. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu 

merancangan sebuah aplikasi sistem informasi yang dapat memudahkan pihak 

rumah sakit dan laka lantas dalam mengelola, memberikan dan mengetahui 

informasi kecelakaan lalulintas kepada masyarakat kota Pekanbaru. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian Tugas Akhir ini 

adalah:  

1. Untuk memberikan informasi dan layanan terhadap  Rumah Sakit dan 

Laka Lantas. 
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2. Dapat memberikan informasi rute, jarak, estimasi waktu tempuh untuk 

mecapai lokasi rumah sakit yang di tuju. 

3. Dapat Membantu Pihak UGD rumah sakit dalam menangani korban 

kecelakaan lalu lintas dengan mengetahui terjadinya kecelakaan. 

4. Dapat membantu pengguna untuk melaporkan kejadian kecelakaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan diatur dan disusun dalam 5 bab , dan tiap-tiap terdiri 

dari sub-sub bab. Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka diuraikan secara 

singkat mengenai materi materi dari bab-bab dalam penulisan dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada 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 jauh melenceng dari 

pembahasan awal, tujuan yaitu berisi tentang target yang hendak di 

capai dalam pembuatan tugas akhir ini, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, 

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Metodologi penelitian merupakan 

tahap dan kegiatan dalam penelitian, baik dari tahap analisa, 

perancangan hingga pengujian sistem 

BAB IV     ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang prediksi hasil akhir atau output 

penelitian yang akan diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan. 
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Pada bab ini peneliti juga menjelaskan tentang analisa dan 

perancangan menggunakan metode V-Model. 

BAB V       IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini, berisi tentang pembuatan Aplikasi Augmented Reality 

Pencarian lokasi Rumah Sakit terdekat untuk korban kecelakaan lalu 

lintas dan melakukan pengujian dengan menggunakan blackbox 

testing serta pembuatan coding menggunakan phpstrom 

BAB VI     PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir yang 

dibuat dan menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar 

penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk kedepannya, seperti 

kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisa, perancangan dan 

pembuatan sistem. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Bab ini berisi daftar jurnal, paper, buku, serta skripsi yang digunakan 

sebagai rujukan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini   

 


