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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Permasalahan lalu lintas pada suatu kota besar merupakan persoalan yang cukup 

rumit untuk ditangani. Berbagai permasalahan lalu lintas misalnya, kemacetan lalu lintas 

mengakibatkan terjadinya ketidak nyamanan perjalanan, kebosanan perjalanan, kelelahan 

perjalanan, pemborosan waktu dan materi. Yang kesemuanya menjurus kearah terjadinya 

pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas.  

Peningkatan mobilitas yang diikuti dengan masalah urbanisasi dan peningkatan 

populasi penduduk akan menyebabkan kerugian yang cukup besar dalam bidang ekonomi 

dan kualitas hidup seseorang. Kerugian-kerugian ini diakibatkan karena kecelakaan lalu 

lintas, terbuangnya waktu perjalanan akibat kemacetan lalu lintas dan berkurangnya 

kualitas udara akibat polusi. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu manajemen 

transportasi yang baik sehingga kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangi.[1] 

Pencarian rute terbaik menjadi solusi yang sangat diperlukan bagi pengguna jalan 

agar sampai ke tempat tujuannya dengan meminimumkan biaya perjalanannya (misalnya 

waktu). Hasilnya, mereka akan mencoba mencari beberapa rute alternatif yang akhirnya 

berakhir pada suatu pola rute yang stabil yang arus pergerakannya dapat dikatakan berada 

dalam keadaan seimbang jika setiap pelaku perjalanan tidak dapat lagi mencari rute yang 

lebih baik untuk mencapai zona tujuannya karena mereka telah bergerak pada rute terbaik 

yang telah tersedia. 

Dengan Teknologi Sistem Informasi Geografis yang menyediakan informasi 

mengenai titik kemacetan lalu lintas  dan Rute Terpendek Dengan Menggunakan 

Algoritma Djikstra, semua pengguna jalan mampu untuk memantau kemacetan lalu lintas 

dengan melihat informasi yang telah disediakan, dan mempermudah pengguna jalan 

menentukan rute terbaik agar sampai ke tempat tujuannya dengan biaya perjalanan yang 

paling minimum. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam rancang bangun sistem informasi geografis ini adalah : 

a. Merancang website sistem informasi geografis lalu lintas Kota Malang untuk 

memberikan informasi kemacetan lalu lintas di Kota Malang 

b. Mengidentifikasi ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan  

c.  Merancang user interface yang lebih mudah dimengerti 

d.  Merancang sistem informasi geografis berbasis web yang informasinya mudah untuk 

diupdate oleh user 

1.3 TUJUAN 

Rancang bangun aplikasi sistem informasi ini bertujuan agar semua pengguna jalan 

mampu untuk memantau kemacetan lalu lintas dengan melihat informasi yang telah 

disediakan, dan dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota 

Malang dalam mengobservasi kemacetan lalu lintas.  

 

1.4 BATASAN MASALAH 

 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan tugas 

akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi berupa sistem informasi geografis web-based yang dirancang menggunakan 

framework GIS OpenLayer. 

b. Lingkup ruang berada meliputi jalan raya (jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal) 

di seluruh wilayah Kota Malang. 

c. Pembatasan fitur meliputi fitur standar web-map dan fitur rute terpendek. 

d. User dapat menginputkan hasil observasi mereka dan mempublikasikannya secara 

langsung, baik hasil observasi kemacetan lalu lintas maupun hasil observasi tentang 

kejadian-kejadian tertentu,seperti kecelakaan lalu lintas ataupun adanya suatu event. 

e. Sistem Informasi lalu lintas akan menampilkan informasi update dari user secara 

otomatis tiap sekian waktu sesuai dengan konfigurasi sistem admin. 
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1.5 METODOLOGI 

Penyelesaian dalam tugas akhir ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain : 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berkenaan dan 

berhubungan dengan topik penelitian, baik buku tentang penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Data pada studi pustaka ini merupakan data sekunder.  

 

b. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan yaitu terkait mengenai informasi-informasi apa saja yang nantinya 

dibutuhkan meliputi : informasi tingkat kemacetan jalan raya, lokasi rambu-rambu 

lalu lintas,lokasi pom bensin, lokasi-lokasi yang rawan terjadi kemacetan. 

  

c. Survey Lapangan 

Metode pengumpulan data dilakukan baik dengan survey secara langsung (turun ke 

lapangan) maupun survey secara tidak langsung. Data akan diambil dari tingkat rata-

rata kecepatan kendaraan (dengan satuan km/jam) kemudian diklasifikasikan pada 

tabel level of service roads (LOS)[4]. 

  

d. Perancangan : Pada tahap ini, dilakukan kegiatan pemodelan sistem informasi 

geografis yakni desain layer baik dalam bentuk data raster maupun data vektor, tahap 

digitasi, teknik pgrouting dan rancangan desain web untuk sistem informasi grografis. 

 

e. Implementasi : Pada tahap ini, dilaksanakan proses implementasi dari desain dan 

rancangan yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya, yaitu integrasi sistem 

informasi geografis dengan framework Openlayer, implementasi algoritma Djikstra 

pada pgrouting, dan implementasi pgrouting dengan desain web sistem informasi 

geografis. 

 

f. Pengujian : Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 

pengujian dilakukan berdasarkan fungsionalitas dari sistem.  

 

g. Evaluasi : Pada tahap ini evaluasi berupa kuisioner kepada user untuk mengevaluasi 

kekurangan dan penambahan fitur pada sistem informasi geografis yang telah 

dibangun, sebagai kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Penulisan tugas akhir dilakukan dengan sistematika sebagai berikut : 

 

1. BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan teori sistem informasi geografis, 

metode pengembangan sistem, teori database, georeferencing ,digitasi, dan shortest 

path finding pada sistem informasi geografis. 

3. BAB III Analisis dan Rancangan Sistem. Bab ini menguraikan secara detail tentang 

rancangan layer sistem informasi geografis, rancangan desain web sistem informasi 

geografis, dan proses digitasi sistem, dan teknik pgrouting. 

4. BAB IV Implementasi. Bab ini membahas langkah - langkah pembuatan sistem 

sistem informasi geografis , integrasi sistem informasi geografis dengan framework 

Openlayer, implementasi algoritma Djikstra pada pgrouting, dan implementasi 

pgrouting dengan desain web sistem informasi geografis 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan 

implementasi sistem yang dibuat dan saran untuk pengembangan sistem. 

 

 

 


