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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, fasilitas yang memudahkan dan menunjang hidup 

manusia juga berkembang lebih modern, apalagi dengan kehadiran teknologi internet. 

Dengan internet kita sudah bisa menjelajah ke penjuru nusantara bahkan dunia dan 

menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Namun berbeda dengan para penyandang 

tunanetra yang membutuhkan bantuan agar pengetahuan dan pemahaman mereka akan 

dunia luar kurang lebih sama dengan orang normal.  

Berdasarkan survei, angka kebutaan di Indonesia merupakan populasi 1,5% paling 

tinggi di Asia (Kemenkes RI, 2014). 1% atau sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia 

mengidap kebutaan. Minimnya fasilitas dan layanan pendidikan bagi komunitas difabel 

sendiri menambah faktor terbatasnya akses informasi yang didapat (Wasta, 2015). 

Lebih jauh Thongkuay mengatakan sekitar 60 juta penyandang disabilitas masih 

termarjinalkan akibat hambatan akses informasi (Tambunan, 2012). Padahal pada 

dasarnya informasi yang dibutuhkan oleh tunanetra sama dengan orang normal lainnya. 

Hanya saja mereka membutuhkan orang lain dalam proses belajar tersebut karena 

mereka harus menggunakan indera non penglihatan seperti indera peraba dan indera 

pendengaran. 

Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis memberikan inovasi berupa 

perancangan dan pembuatan peta elektronik untuk penyandang tunanetra dalam 

mempermudah mereka belajar geografi. Geografi sendiri sebagai ilmu pengetahuan 

yang pernah disebut sebagai induk ilmu pengetahuan (mother of sciences) yang turut 

berperan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pembangunan (Sutikno, 2008).  

Media pembelajaran geografi berupa peta elektronik bagi tunanetra ini dilengkapi 

dengan teknologi sensor warna sebagai pendeteksi peta. Sensor warna banyak memiliki 

peran dalam membantu aktifitas disabilitas tunanetra, seperti pada pengaplikasian 

nominal uang kertas dengan cara membentuk pola range RGB tiap uang kertas dengan 
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menghasilkan 7 warna dari tiap-tiap uang kertas yang berbeda (dwi, 2014). Saiful 

(2013) juga mengungkapkan dalam perancangan alat pendeteksian warna untuk 

membantu penyandang tunanetra dapat terealisasi dengan mendeteksi 7 warna primer.  

Perancangan ini dilengkapi juga dengan speaker sebagai media informasi serta 

personal computer sebagai operator yang memudahkan penyandang tunanetra 

memeroleh informasi seputar ilmu geografi yang berkaitan dengan persebaran sumber 

daya alam atau potensialitas di wilayah Indonesia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membuat peta elektronik sebagai media pembelajaran 

berbasis elektronik bagi penyandang tunanetra? 

2. Bagaimana mengimplementasikan pemrograman LabView yang terintegrasi 

dengan National Instrument MyRio-1900?  

3. Bagaimana PC menggunakan LabView sebagai HMI dalam mengontrol/memilah 

informasi yang dikeluarkan? 

4. Bagaimana mengoptimalkan sensor warna TCS3200 dalam mendeteksi warna? 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan dari penelitian perancangan dan pembuatan peta elektronik sebagai media 

informasi penyandang tunanetra berbasis LabView menggunakan NI MyRio-1900, 

adalah : 

1. Merancang dan membuat peta berbasis elektronik sebagai media pembelajaran 

bagi penyandang tunanetra. 

2. Mengimplementasikan pemrograman LabView yang terintegrasi dengan National 

Instrument MyRio-1900. 

3. Mengontrol berbagai macam informasi melalui PC menggunakan human machine 

interface Labview. 

4. Mengoptimalkan sensor warna TCS3200 dalam pendeteksian warna. 

 

 



3 
 

1.4. Batasan Masalah  

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Perancangan dan analisa menggunakan Software LabView 2016.  

2. PC sebagai HMI dalam mengontrol aktifitas tunanetra.  

3. Prototipe hanya dapat membaca warna yang terdeteksi oleh sensor TCS3200. 

4. Desain dikhususkan pada peta Jawa Timur yang diberi warna berbeda untuk 

masing-masing kota dalam membedakan informasi yang diterima oleh sensor 

warna TCS3200 dan output speaker sebagai media pemberi informasi. 

5. Informasi yang diberikan diantaranya :  

- Sejarah terbentuk daerah. 

- Budaya (Adat, tradisi, kesenian) , potensi alam (daratan, perairan, udara), 

dan perekonomian (industri, perdagangan, transportasi, pertanian). 

- Letak geografis, luas wilayah, kepadatan penduduk, banyak 

kecamatan/desa dan kondisi lingkungan (temperatur, dataran, daerah 

rawan bencana). 

- Makanan dan minuman khas daerah. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir “Perancangan dan Pembuatan Peta Elektronik 

sebagai Media Informasi Penyandang Tunanetra Berbasis Labview Menggunakan NI-

MyRio-1900 ” perinciannya sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, dan  metodologi serta sistematika pembahasan pada sistem yang akan 

dirancang. 

BAB II Landasan teori 

Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perancangan dan pembuatan peta 

elektronik. 
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BAB III Perancangan sistem 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem alat secara keseluruhan dalam 

perangkat keras maupun perangkat lunak, meliputi: Personal Komputer (PC), Sensor 

Warna TCS3200, NI-MyRio-1900, Speaker, dan LabView 2016. 

BAB IV Pengujian dan analisa  

Berisi tentang hasil pengujian dari hardware dan software yang sudah dibuat serta 

pembahasan mengenai hasil pengujian tersebut perblok sistem. 

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan tugas akhir, jika 

dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 

 


