
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas menurut UU RI No. 22 tahun 2009 merupakan

suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusia dan atau kerugian harta benda.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan briptu Marlina Sianipar

(2014) menyebutkan penyebab kecelakaan bisa terjadi karena jalan yang tidak

bagus seperti jalan yang bergelombang, jalan yang rusak, atau tikungan  yang

terlalu tajam. Bisa juga terjadinya karena pengguna belum layak untuk

menggunakan kendaraan karena tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dari

pihak kepolisian, atau rambu-rambu lalu lintas yang rusak, cuaca buruk yang

mengakibatkan jarak pandang terganggu, hingga kondisi kendaraan yang tidak

memadai.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' -

0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 –50 meter.

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian

berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96

Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.

Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya
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meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya

tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan

Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12

Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58

Kelurahan/Desa.

Sehingga semakin banyaknya sarana dan prasarana transportasi disuatu

daerah, jika tidak didukung oleh standar jalan yang bagus dan pengaturan lalu

lintas yang baik, maka dapat menjadi salah satu masalah dibidang lalu lintas.

Seperti terjadinya kecelakaan.

Sepanjang tahun 2013 di KM 1, Jl. Yos Sudarso hingga KM 22. Sudah

terjadi sebanyak 16 kecelakaan dan menelan korban sebanyak 32 orang. Tujuh

(7) diantaranya meninggal dunia, 10 mengalami luka berat dan 15 orang

mengalami luka ringan dengan menelan biaya materi sebesar Rp.

237.600.000,00. Total secara keseluruhan jumlah kecelakaan yang terjadi pada

kota pekanbaru yaitu 273, dengan jumlah korban yang meniggal 92 orang, luka

berat berjumlah 84 orang dan luka ringan sebanyak 239 orang, dengan total

kerugian materi sebesar 690.600.000,00 (Data TKP BlackSpot LAKA LANTAS

Pekanbaru, 2013).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu

penanganan yang serius, sistematis dan berkesinambungan agar diperoleh solusi

yang efisien dan efektif. Untuk mengetahui daerah rawan kecelakaan, maka

dibutuhkan sebuah metode pengelompokan kriteria-kriteria yang mengakibatkan

kecelakaan.

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pengambilan

keputusan dan perencanaan strategis yang biasa disebut dengan model proses

analitis berjenjang (Analytical Hierarchy Process). Pengertian dari (Analytical

Hierarchy Process) adalah suatu metode untuk menentukan keputusan terbaik (the

best decision), berdasarkan skor terbesar, kalau pengambil keputusan mempunyai
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beberapa alternatif atau pilhan keputusan yang didasarkan pada beberapa kriteria

yang harus dipertimbangkan. Menurut Thomas Saaty, AHP (Analytical Hierarchy

Process) merupakan suatu metode untuk memperingkat atau rangking alternatif

keputusan dan pemilihan salah satu yang terbaik, ketika pengambil keputusan

mempunyai banyak tujuan (multi objective) atau kriteria dimana keputusan

didasarkan. Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) merupakan suatu proses

untuk mengembangkan suatu skor berupa angka (numeric score) untuk membuat

peringkat setiap alternatif keputusan berdasarkan pada seberapa jauh setiap

alternatif memenuhi kriteria pembuat keputusan.(Prof. J. Supranto, M.A.,APU,

2013).

Dari permasalahan diatas maka akan di bangun sebuah Sistem Informasi

pemetaan daerah rawan kecelakaan. Sistem informasi ini merupakan suatu sistem

yang mengelola data geografis atau pemetaan. Sistem informasi ini juga menjadi

alat bantu dalam menganalis tingkat kecelakaan dijalan lalu lintas. Sistem ini

diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat untuk dapat mengurangi

kecelakaan di kota pekanbaru.

Adapun penelitian terdahulu tentang pemetaan yang diteliti oleh Teguh

Dwi Pamuji pada tahun 2013, Alumni Fakultas Teknik Informatika, Universitas

STIKUBANK Semarang. Dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan

Menurut Klasifikasi Sebagai Potensi Hutan Lindung. Sistem ini menyajikan

informasi dimana letak lokasi hutan lindung di KPH Randublatung kabupaten

Blora. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu

merancang bangun aplikasi sistem informasi geografis pemetaan daerah rawan

kecelakaan yang memberikan informasi daerah yang memiliki tingkat tinggi atau

rendah terjadinya kecelakaan di wilayah kota Pekanbaru.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menjadikan topik ini

sebagai penulisan laporan tugas akhir dengan judul : “SISTEM INFORMASI

PEMETAAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN (STUDI KASUS : KOTA

PEKANBARU) ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan

masalah yaitu :

1. Bagaimana mengetahui kriteria dan titik rawan kecelakaan

berdasarkan tingkatannya. Tingkatan nya nanti di tandai dengan

perwarnaan daerah, yaitu jika warna merah maka tingkat kecelekaan

di daerah tersebut tinggi (hight), jika warnanya kuning maka tingkat

kecelakaannya menengah(middle) dan jika warna hijau maka tingkat

kecelakaan di daerah tersebut kecil(low).

2. Bagaimana menganalisa Peringkat daerah rawan kecelakaan dengan

menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process).

3. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi pemetaan daerah

rawan kecelakaan.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Data kecelakaan didapat dari Polresta kota Pekanbaru tahun

2013.

2. Metode yang digunakan untuk pengelompokan daerah rawan

kecelakaan yaitu metode AHP (Analytical Hierarchy Process),

yang terdiri dari tiga level yaitu : level Pertama (tujuan), level

kedua (Kriteria), level ketiga (alternatif).

3. Mendeteksi Daerah rawan kecelakaan berdasarkan Kriteria,

adapun kriterianya yaitu : Jumlah Kecelakaan, Korban

Meniggal, Korban luka-luka, dan Jumlah Kerugian Materi.
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4. Daerah yang dijadikan dalam penelitian kali ini yaitu 12

kecamatan yang ada di kota Pekanbaru.

1.4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria yang menyebabkan suatu daerah tersebut rawan

kecelakaan dan dapat melihat rendah atau tingginya tingkat rawan

kecelakaan pada daerah kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui peringkat daerah rawan kecelakaan berdasarkan dari

hasil metode AHP (Analytical Hierarchy Process).

3. Adanya sebuah sistem informasi pemetaan daerah rawan kecelakaan pada

kota Pekanbaru.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Dapat membantu pihak instansi melakukan penanggulangan

penyebab daerah rawan kecelakaan

2. Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan

informasi daerah yang rawan kecelakaan dengan cepat.

3. Terdapat nya sebuah wadah, dimana semua daerah mengertahui

kondisi daerah tersebut masuk dalam kategori rawan kecelakaan

atau tidak pada sistem informasi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang

utuh.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan

sistematika penulisan laporan Tugas Akhir.
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BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori – teori yang berkaitan dengan

penelitian dan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang

mengacu pada beberapa literatur yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang urutan langkah – langkah yang

digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa serta memecahkan

masalah yang diteliti dalam bentuk diagram alir (flowchart).

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang kebutuhan dan syarat dari sistem tersebut

meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta membuat

prototype perancangan sistem.

BAB V PEMBUATAN DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi tentang Pembuatan sistem informasi geografis

berbasis web tersebut dan melakukan pengujian sistem hanya pada

interface nya saja.

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.


