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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern sekarang ini, kehidupan manusia sangat bergantung 

dengan suatu alat, sehingga banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia. 

Teknologi mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kemudahan 

manusia dalam beraktivitas.  Salah satu teknologi yang mengalami banyak 

perkembangan adalah alat transportasi. 

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan 

perkembangan model transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut 

menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, 

khususnya transportasi darat lebih semakin mempermudah kegiatan/aktivitas 

masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat 

hampir di semua kota – kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai 

permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu 

lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. 

Salah satu transportasi darat yang sering memicu terjadinya permasalahan lalu 

lintas yaitu kendaraan bermotor yang saat ini berkembang begitu cepat  Hal ini 

berdampak kepada meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu-lintas dengan korban 

pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Penyebab meningkatnya 

kecelakaan di jalan selain pertambahan penduduk yaitu sifat acuh perseorangan 

dan masyarakat terhadap pengekangan emosional dan fisik agar dapat hidup aman 

pada lingkungan serba mesin. 

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan 

maupun lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu 

permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah 

kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu 

lintas. Adapun jenis kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kecelakaan kendaraan 

beroda dua dan kendaraan beroda empat hingga mengakibatkan korban 

mengalami luka baik luka ringan maupun luka berat, kerugian material, bahkan 

meninggal dunia. 
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Masalah lalu lintas adalah masalah yang banyak menimbulkan persoalan, 

karena masalah ini menyangkut ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal 

ini muncul dan meningkat dari tahun ke tahun, karena kian hari jumlah kendaraan 

makin bertambah pesat, walaupun dimana-mana banyak jalan yang diperlebar 

bahkan banyak pula dibuatkan jalan-jalan baru, tetapi semua itu tidak bisa 

mengatasi keamanan dan ketertiban yang diharapkan semua masyarakat, bahkan 

daya tampung jalan raya tidak dapat mengimbangi banyaknya jumlah kendaraan. 

Meningkatnya kepemilikan kendaraan tentunya akan mempengaruhi 

kepadatan jalan raya terutama di Kota Palopo. Apabila kita melihat di daerah ini 

sendiri sebagai jalan trans yang menghubungkan antar kota dalam pulau Sulawesi 

dapat dibayangkan betapa banyak beban yang dihadapi daya tampung jalan untuk 

menampung jumlah kendaraan, sehingga tidak heran jika setiap harinya sering  

terjadi pelanggaran lalu lintas yang tidak sedikit menimbulkan kecelakaan. 

Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah hal yang sulit dipisahkan akibat 

bertambahnya tingkat kepemilikan kendaraan dan jumlah korban yang tidak bisa 

dibilang sedikit memberikan dampak yang cukup besar. 

Berdasarkan data Laka lantas dan daerah rawan laka bulan januari sampai 

dengan bulan juli tahun 2020 jumlah total kecelakaan mencapai 109 korban. 

Dimana korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 5 orang, 

sedangkan korban luka-luka baik luka ringan maupun luka berat mencapai 104 

orang. 

Salah satu langkah sebagai antipasi untuk mengurangi kejadian kecelakaan 

adalah dengan melakukan pemetaan daerah rawan kecelakaan pada suatu wilayah 

berbasis website di Kota Palopo. Hal ini penting bagi masyarakat sekaligus 

penting bagi aparat kepolisian karena dengan menggunakan peta rawan 

kecelakaan tersebut, masyarakat sebagai pengemudi kendaraan yang akan 

melintasi daerah tersebut dapat mengetahui terlebih dahulu sebelum bepergian 

sebagai langkah awal kehati-hatian dalam berkendara selain menyiapkan 

kendaraan yang layak jalan. Sedangkan pihak kepolisian dapat dengan mudah 

menyampaikan informasi kepada masyarakat luas mengenai daerah-daerah yang 

merupakan rawan kecelakaan sehingga mengurangi angka kecelakaan di Kota 

Palopo. 
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Peta merupakan penyajian pada bidang datar dari sebagian atau seluruh 

permukaan bumi yang digambar dalam skala tertentu dengan memanfaatkan 

sistem proyeksi tertentu. Secara umum peta merupakan gambaran konvensional 

dari pola bumi yang digambarkan seolah-olah dilihat dari atas ada bidang datar 

melalui satu bidang proyeksi dengan dilengkapi tulisan-tulisan untuk 

identifiksinya (Suharjo, Arozaq, dan Sunarhadi, 2017). 

Website merupakan halaman yang menampilkan informasi data teks, gambar, 

suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis (Iqbal, 2014). 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah  

Rawan Kecelakaan Di Kota Palopo Berbasis Website”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah “Bagaimana merancang sebuah website sistem 

informasi geografis pemetaan daerah rawan kecelakaan di Kota Palopo?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah untuk merancang sebuah website sistem informasi geografis 

pemetaan daerah rawan kecelakaan di Kota Palopo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan teori-teori. 

2. Mengetahui informasi terlebih dahulu mengenai daerah yang merupakan 

rawan kecelakaan sebagai antipasi sebelum bepergian untuk mengurangi 

resiko kecelakaan. 

3. Membantu pemerintah khususnya pihak kepolisian dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat luas mengenai daerah yang merupakan rawan 

kecelakaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

1. Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis 

Secara umum pengertian sistem informasi geografis adalah suatu komponen 

yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber 

daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, 

menyimpan, memperbaiki, membaharui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi 

berbasis geografis (Adil, 2017:5). 

Sistem informasi geografis atau Geographics Information System (GIS) adalah 

sebuah komputer yang berbasis sistem informasi digunakan untuk memberikan 

informasi dalam bentuk digital dan analisis terhadap permukaan geografi bumi 

dimana sistem ini dibangun berdasarkan pada istilah geografi atau spasial. Objek 

mengacu pada spesifikasi lokasi dalam suatu tempat/ruang. Objek dapat berupa 

fisik, budaya ataupun ekonomi alamiah. Penampakan yang seperti ini ditampilkan 

pada suatu peta yang digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih 

representatif dari spasial suatu objek, sesuai dengan kenyataannya yang terdapat 

di bumi. Dimana simbol, warna dan gaya garis digunakan sebagai penanda dari 

spasial yang berbeda pada peta dua dimensi (Awangga, 2019:3). 

Komponen utama sistem informasi geografis dapat dibagi ke dalam 4 

komponen utama, yaitu: perangkat keras (digitizer, scanner, central processing 

unit (CPU), hard-disk, dan lain-lain), perangkat lunak (ArcGIS, ArcView, Idrisi, 

ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), organisasi (manajemen) dan pemakai 

(user). Kombinasi yang benar antara keempat komponen utama ini akan 

menentukan kesuksesan suatu proyek pengembangan sistem informasi geografis 

yang terkait dengan pemanfaatan sebagai teknologi pengolahan data (Nirwansyah, 

2017:13-14). 

Sistem informasi geografis tidak lepas dari data spasial, yang merupakan 

sebuah data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan diantaranya dalam 

ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi dimana 
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didalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk permukaan bumi, di 

bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer (Irwansyah, 

2013:2-3). 

 

2. Peta 

Peta merupakan penyajian pada bidang datar dari sebagian atau seluruh 

permukaan bumi yang digambar dalam skala tertentu dengan memanfaatkan 

sistem proyeksi tertentu. Secara umum peta merupakan gambaran konvensional 

dari pola bumi yang digambarkan seolah-olah dilihat dari atas ada bidang datar 

melalui satu bidang proyeksi dengan dilengkapi tulisan-tulisan untuk 

identifiksinya. Peta sangat efektif untuk menunjukkan lokasi dari sebuah objek 

alamiah maupun objek non alamiah, objek satu dengan objek lainnya. Media 

penyajian data seperti halnya foto, peta juga menyajikan informasi yang tidak 

praktis apabila dinyatakan atau digambarkan dalam susunan kata atau kalimat 

(Suharjo, Arozaq, Sunarhadi, 2017:112).  

Peta merupakan gambaran wilayah geografis, bagian permukaan bumi yang 

disajikan dalam berbagai cara dan bentuk yang berbeda, mulai dari peta 

konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. 

Peta dibatasi oleh skala atau proyeksi sehingga tidak akan pernah selengkap dan 

sedetail aslinya (bumi). Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan dan 

pemilihan unsur yang akan ditampilkan pada peta (Adil, 2017:79). 

Menurut Sobatnu (2018:103), peta terbagi menjadi lima macam ditinjau dari 

jenisnya yaitu sebagai berikut. 

a) Peta Foto adalah peta yang menyajikan detail alami maupun buatan manusia 

dalam bentuk citra foto grafik yang dihasilkan dari mozaik foto udara atau 

orto foto. 

b) Peta Garis adalah peta yang menyajikan detail alami maupun buatan manusia  

sesuai dengan skala atau kontur tertentu yang disajikan dalam bentuk titik atau 

simbol-simbol dan garis serta luasan. Misalnya: peta dasar, peta topografi, 

peta tematik, dan peta teknis. 

c) Peta Dasar adalah suatu peta yang disajikan dasar dalam pembuatan peta-peta 

lainnya seperti peta tematik yang peta dasarnya disebut peta kerangka, dan 

peta topografi. 
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d) Peta Topografi adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam dan buatan 

manusia di atas permukaan bumi, yang digambarkan pada bidang datar dengan 

menggunakan skala dan metode tertentu. 

e) Peta Tematik adalah suatu peta yang mempresentasikan ukuran secara 

kualitatif  atau kuantitatif pada unsur tertentu dari permukaan bumi (topografi) 

yang disajikan dengan tema atau konsep tertentu.  

Menurut Wahana Komputer (2014:107-108), beberapa contoh informasi dasar 

yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta, yaitu sebagai berikut: 

a) Peta Administrasi, peta ini memuat informasi tentang batas-batas administrasi 

dan nama wilayah administratif. Batas administratif yang meliputi batas desa, 

batas kecamatan, batas kabupaten, dan sebagainya. Selain itu, batas 

administratif meliputi nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, dan 

sebagainya. 

b) Peta Tanah, peta ini memuat tentang informasi dasar berupa jenis-jenis tanah 

dan batas-batas jenis tanah. Peta tanah ini memerlukan informasi tentang sifat 

fisik tanah. 

c) Peta Penggunaan Lahan, peta ini memuat informasi tentang jenis penggunaan 

lahan seperti tegalan, sawah, permukiman, hutan, tambak, kebun, dan 

sebagainya.  

d) Peta Kemiringan Lereng, peta ini memuat informasi dasar berupa informasi 

kemiringan lereng dan batas-batas kelas kemiringan lereng. Kenampakan yang 

ditampilkan pada peta memiliki nilai bertingkat, sehingga simbol yang 

digunakan berupa simbol kuantitatif. 

e) Peta Kepadatan Penduduk, peta ini memuat informasi dasar yang berupa batas 

administrasi, nama wilayah, dan kelas-kelas kepadatan penduduk yang 

digambarkan secara luasan dengan simbol area berupa arsiran atau gradasi 

warna. 

f) Peta Persebaran Industri, peta ini memerlukan peta dasar yang berisi informasi 

tentang batas-batas administrasi, jalan, sungai, pengeplotan lokasi industri 

menurut jenisnya yang dilakukan memakai Global Positioning Sistem (GPS). 

Jenis simbol dan data yang dipakai berupa simbol titik kualitatif, sedangkan 

data yang dipakai termasuk data nominal kualitatif. 
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3. Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan 

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan 

lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda (Siswantoro 

dan Miharja, 2019:62). 

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang 

disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (Random Multy Factor 

Event). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas 

terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik 

waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara 

pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi (Hadi, 2015;32).  

Menurut Nastiti (2016:28-30), faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas 

disebabkan oleh beberapa hal: 

a) Faktor manusia: yaitu seperti pengemudi dan pejalan kaki dimana pengemudi 

yang mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi dengan maksud 

tiba di suatu tujuan dengan cepat tanpa memperhatikan keselamatan orang lain 

atau dirinya sendiri, sedangkan pejalan kaki yang kurang berhati-hati dijalur 

lalu lintas yang ramai. 

b) Faktor kendaraan: yaitu dalam hal ini meliputi perlengkapan kendaraan antara 

lain, alat-alat rem yang tidak berfungsi dengan baik, alat kemudi yang tidak 

baik cara kinerjanya, roda atau ban yang kondisinya sudah kurang baik.  

c) Faktor jalan: misalnya keadaan jalan yang licin, jalanan sempit, tikungan yang 

terlalu tajam, jalan tidak rata atau berlubang. 

d) Faktor Alam (cuaca): misalnya cuaca yang buruk, berkabut, gelap, hujan 

deras, dan banjir. 

Menurut Sari (2018:76-77), klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat 

berdasarkan tingkat keparahan dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi 

dalam empat macam kelas, yaitu sebagai berikut: 

a) Klasifikasi berat (fatality accident), apabila terdapat korban yang mati atau 

meninggal (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat 

atau ringan. 
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b) Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati atau meninggal 

namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang mengalami luka-luka berat. 

c) Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati atau meninggal dan 

luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka saja. 

d) Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materil saja), yaitu apabila 

tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja 

baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, ataupun fasilitas lainnya. 

 

4. Website 

Pada dasarnya website merupakan suatu kumpulan hyperlink yang menuju 

alamat satu ke alamat lainnya dengan bahasa HTML (Hypertext Markup 

Languange). Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar diam atau 

bergerak, animasi, suara, dan/atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 

terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(Hidayat dalam Hikmah, Supriadi,dan Alawiyah,  2015:1).  

Website merupakan halaman yang menampilkan informasi data teks, gambar, 

suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis. Halaman pertama sebuah website disebut homepage, sedangkan halaman 

demi halaman secara mandiri disebut web page (Iqbal, 2014:4). 

Web atau istilah lengkapnya World Wide Web (WWW) dikembangkan 

pertama kali oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Tim merupakan bagian dari 

CERN, sebuah laboratorium penelitian ilmiah di Genewa, Swiss. Pada awalnya, 

Tim mengusulkan WWW sebagai suatu cara berbagi dokumen diantara para 

peneliti. Dokumen online dapat diakses melalui alamat unik yang disebut 

Universal Resources Locator (URL) (Solichin, 2016:2). 

Menurut Helianthusonfri (2019:7) menyatakan bahwa untuk membuat website 

ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Beberapa contoh cara tersebut misalnya: 

(a) Membuat website memakai software pembuat website, seperti Adobe 

Dreamweaver, Mobirise, dan sebagainya, (b) Membuat website memakai template 

website di internet, (c) Membuat website memakai Content Management System 

(CMS), seperti WordPress, Joomla, dan sebagainya. 
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Menurut Abdulloh (2018:1-2) secara umum, website dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Website Statis, yaitu jenis website yang isinya tidak diperbaharui secara 

berkala, sehingga isinya dari waktu ke waktu akan selalu tetap.  

b) Website Dinamis, yaitu jenis website yang isinya terus diperbaharui secara 

berkala oleh pengelola web atau pemilik website. 

c) Website Interaktif, yaitu jenis website yang pada dasarnya termasuk dalam 

kategori website dinamis, dimana isi informasinya selalu diperbaharui dari 

waktu ke waktu. Hanya saja, isi informasi tidak hanya diubah oleh pengelola 

website tetapi lebih banyak dilakukan oleh pengguna website itu sendiri. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang sudah ada sebagai refe 

rensi dalam penelitian yang memiliki judul dan metode yang hampir sama, 

penelitian tersebut antara lain: 

1. Penelitian oleh Ridwan (2019), membahas mengenai “Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Kriminalitas Di Kota Palopo Berbasis Web”. Jurusan 

Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo. 

Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai 

daerah atau lokasi yang merupakan tempat terjadinya tindak kekerasan 

(kriminalitas). 

2. Penelitian oleh Rozzaqiyah, Erlansari, dan Anggriani (2017), membahas 

mengenai “WebGis Pemetaan Lokasi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Serta 

Perhitungan Angka Ekivalen Kecelakaan Di Kota Bengkulu”. Dimana Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi geografis yang 

aktual dalam penentuan titik-titik lokasi kecelakaan lalu lintas dan kantor 

polisi di Kota Bengkulu dengan metode Location Based Service (LBS) dengan 

memanfaatkan Global Position System (GPS) dan Google Maps sebagai media 

perantara dan kemudian diimplementasikan menjadi gambaran pemetaan 

daerah rawan kecelakaan. 

3. Penelitian oleh Wahabi, Ramdani, dan Wicaksono (2018), membahas 

mengenai “Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi 

Kecelakaan Berbasis WebGIS (Studi Kasus: Daerah Operasional Polres Kota 
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Batu). Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu memberikan informasi 

mengenai salah satu solusi yaitu membangun sebuah Sistem Informasi 

Geografis (SIG) yang dapat mengidentifikasi lokasi-lokasi yang paling tinggi 

tingkat kecelakaannya. Data yang digunakan dalam dalam pengembangan 

sistem ini adalah data koordinat, data-data yang berhubungan dengan 

kecelakaan lalu lintas yang didapatkan dari Polres Kota Batu, dan data 

jaringan jalan. 

4. Penelitian oleh Arumsari, Nugraha, dan Awaluddin (2016), membahas 

mengenai “Pemodelan Daerah Rawan Kecelakaan dengan Menggunakan 

Cluster Analysis (Studi kasus: Kabupaten Boyolali). Adapun isi dari penelitian 

ini adalah Pemodelan daerah rawan kecelakaan berbasis sistem informasi 

geografis dilakukan dengan software GIS. Metode yang digunakan adalah 

cluster analysis dimana dilakukan pengelompokkan untuk menentukan 

kerawanan suatu daerah serta menggunakan metode tumpang susun (overlay) 

berdasarkan hasil pengelompokkan cluster yang telah terbentuk. 

5. Penelitian oleh Rahmat (2015), membahas mengenai “Sistem Informasi 

Geografis Pemetaaan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota 

Pangkalpinang Berbasis Web”. Dalam penelitian ini akan dibangun sistem 

informasi geografis berbasis web untuk lokasi daerah rawan kecelakaan lalu 

lintas di Kota Pangkalpinang, tujuannya adalah membantu Satlantas 

menyampaikan letak lokasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas. 

6. Penelitian oleh Sari (2016) membahas mengenai” Pemetaan Lokasi Rawan 

Kecelakaan (Black Site) di Jalan Kota Banda Aceh Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

pemetaan lokasi daerah rawan kecelakaan (black site) di Kota Banda Aceh 

dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dan pemetaan ini 

diharapkan sebagai informasi juga masukan untuk melihat permasalahan lalu 

lintas dan juga penanggulangan permasalahan tersebut bagi instansi terkait. 

7. Penelitian oleh Nastiti (2016), membahas mengenai “Tinjauan Viktimilogis 

Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus di Kabupaten Wajo Tahun 

2011 sampai Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

korban dalam terjadinya kecelakaan di Kabupaten Wajo dan upaya-upaya 
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yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

di Kabupaten Wajo.  

8. Penelitian oleh Sugiyanto dan Fadli (2017), membahas mengenai “Identifikasi 

Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot) di Kabupaten 

Purbalingga, Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi lokasi 

rawan kecelakaan dengan menggunakan metode Batas Kontrol Atas (BKA) 

dan Upper Control Limit (UCL). 
    

2.3 Kerangka Pikir 

Adapun skema kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dibuat pada gambar 1 

yang akan di sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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