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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara pulau Jawa dan di bagian 

timur dari Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi Kabupaten Pati mempunyai 

luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 

1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 

1.259.590 jiwa. Seiring bertambahnya penduduk setiap tahunnya menyebabkan 

masalah dalam kebutuhan transportasi yang semakin meningkat drastis, hal ini 

secara tidak langsung akan menimbulkan permasalahan transportasi . Ruang 

lingkup permasalahan transportasi semakin bertambah luas dan permasalahanya 

semakin parah, secara tidak langsung akan menimbulkan resiko terjadinya 

kemacetan dan kecelakaan. Masalah yang paling di sorot saat ini adalah angka 

kecelakaan yang tak kunjung membaik. 

Sedikit masyarakat yang mengetahui perkembangan maupun informasi 

angka kecelakaan di Kabupaten Pati padahal angka kecelakaan tersebut terus 

meningkat setiap tahunnya. Pada bulan Oktober 2014 terjadi 625 kasus 

kecelakaan dan memakan korban jiwa sebanyak 108 orang. Oktober 2015 angka 

kecelakaan menjadi 716 kasus dengan korban jiwa 158 orang meninggal dunia, 

dan Oktober 2016terdapat 875 kasus dengan korban meninggal dunia hingga 187 

orang, KoranSindo 2016.Hingga tahun 2020 Kabupaten Pati masih menempati 

posisi 5 besar se-Jawa tengah dalam tingkat angka kecelakaan. Di bulan Maret 

2020 ada 137 kasus kecelakaan dan 12 di antaranya meninggal dunia, di bulan 

April 2020 dengan 25 kasus dan korban meninggal dunia ada 12 orang, dan di 

bulan Mei 2020 kasus kecelakaan kembali meningkat menjadi 119 kasus dan 

korban 15 meninggal dunia. Hasil yang di sampaikan oleh Kanit Laka Lantas 

Polres Pati Ipda Inung Hesti Yugastanto bahwa kasus kecelakaan tersebut 40% 

adalah kecelakaan tunggal, MitraPost.com, Jumat (7/4/2020). Tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas di kabupaten Pati di sebabkan karena kurangnya ketaan 

masyarakat dalam berlalu lintas. Seperti pelajar yang tidak memiliki SIM, 

pengendara motor ugal-ugalan. Faktor lain dari penyebab kecelakaan diantaranya, 
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banyaknya jalan yang berlubang, kurangnya penerangan jalan di Pantura. Oleh 

sebab itu diperlukan dukungan dari masyarakat berupa meningkatkan 

kewaspadaan dan kesadaran dalam berkendara, serta berpartisipasi dalam 

pengaduan untuk melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan 

raya. 

Untuk mengatasi dan mengurangi masalah kecelakaan di Kabupaten Pati, 

di perlukan adanya sistem yang memanfaatkan teknologi. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan yaitu memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (GIS). GIS 

adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan 

menyimpan data atau informasi yang bereferesi geografis (Stephane, Saputra and 

Jelita, 2018) 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Rekursif et al., 2017 

membahas tentang pemetaan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas serta 

perhitungan angka ekivalen kecelakaan. Penelitian ini menggunaka perhitungan 

angka Ekivalen untuk pembobotan kelas kecelakaan seperti, jumlah korban 

meninggal dunia, jumlah korban luka berat, jumlah korban luka ringan, jumlah 

kejadian kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materil. 

Adapun penelitian yang di lakukan oleh Kaseger, M. A. et al. (2018) 

membahas tentang daerah rawan kriminalitas menggunakan metode Rapid 

Aplication Development, dalam perancangan yang merupakan suatu siklus 

pengembangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan beberapa tahapan 

dalam proses pengembangannya. 

Merujuk pada permasalah yang  telah dijabarkan, belum adanya sistem informasi 

yang menganalisis dan menampilkan perkembangan kecelakaan di daerah 

Kabupaten Pati, maka perlu adanya perancangan sistem informasi guna 

menangani permasalahan tersebut. Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan 

perancangan “Aplikasi GIS Pemetaan Daerah Rawan Kecelakaan Di Kabupaten 

Pati Berbasis Android”. Mengingat saat ini android merupakan smartphone yang 

mudah digunakan oleh masyarakat umum. Diharapkan aplikasi ini dapat 
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membantu masyarakat mengetahui letak daerah rawan kecelakan sehingga 

masyarakat lebih bijak dalam berkendara. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pati dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan. Sejak tahun 2017 tercatat telah terjadi kasus kecelakaan sebanyak 

1028, kemudian di tahun 2018 meningkat lagi menjadi  1121 kasus, Desember 

akhir tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 1498 kasus, dan di awal tahun 

2021 menempati posisi ke-2 se-Jawa Tengah setelah Banyumas dalam kasus 

kecelakaan. Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang ada, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah menentukan daerah rawan 

kecelakaan di Kabupaten Pati dan menerapkan aplikasi GIS pemetaan daerah 

rawan kecelakaan berbasis Android guna membantu masyarakat mengetahui titik 

daerah rawan kecelakaan maupun melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang 

ditemui sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di Kabupaten Pati. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Titik koordinat hanya mencakup Kabupaten Pati 

2. Aplikasi ini hanya meberikan data keluaran berupa informasi lokasi, data 

kecelakaan, letak wilayah, letak jalan. 

3. Aplikasi ini di tujukan untuk masyarakat umum 

4. Pengaduan masyarakat hanya bisa di lakukan pada Android Mobile 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat aplikasi pemetaan daerah rawan kecelakaan Kabupaten Pati 

berbasis Android 

2. Menentukan daerah rawan kecelakaan 

3. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk melaporkan setiap kejadian 

kecelakaan guna membantu pihak kepolisian dan sesama pengguna jalan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat agar masyarakat mengetahui 

daerah mana saja yang sering/rawan kecelakaan, melaporkan setiap 

kejadian kecelakaan, sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam 

berkendara. 

2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam 

pembuatan GIS berbasis Andoid . 

 

 

 

 

 

  


