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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Data profil penduduk Indonesia hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS) pada 

tahun 2015 menunjukkan bahwa untuk 10 tahun ke atas terdapat sekitar 0,72 persen 

penduduk Indonesia yang mengalami banyak kesulitan melihat, sementara sekitar 0,13 

persen sama sekali tidak bisa melihat atau biasanya disebut sebagai penyandang 

tunanetra [1]. Menurut pandangan orang awam, istilah tunanetra biasanya setara 

dengan sebutan buta. Pandangan masyarakat ini didasarkan pada gagasan umum bahwa 

setiap orang buta tidak dapat melihat sama sekali. Secara etimologis, istilah tuna 

mengacu pada luka, kerusakan, kurang atau kurang kerasukan, sedangkan istilah netra 

mengacu pada mata atau penglihatan [2]. Oleh karena itu, gangguan penglihatan 

mengacu pada kondisi dimana mata terluka atau rusak yang mengakibatkan 

penglihatan berkurang atau tidak dapat melihat sekalipun. Meskipun penyandang 

tunanetra memiliki hak yang sama untuk hidup seperti manusia normal lainnya, namun 

hakikat masalah yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya partisipasi dalam 

berbagai bidang seperti pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Penyandang disabilitas 

juga dianggap terasing dari pergaulan lingkungan, akses fasilitas, dan pelayanan publik 

[3]. 

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang tunanetra menggunakan sebuah 

tongkat sebagai alat bantu untuk berjalan. Hanya saja tongkat yang tersedia dipasaran 

umumnya masih bersifat konvensional dan memiliki fungsi yang terbatas, sehingga 

keberadaan penggunanya ketika berjalan di luar rumah tanpa pengawasan menjadi 

suatu kekhawatiran bagi keluarga atau kerabat terdekatnya, khususnya penderita yang 

masih dalam pengawasan atau dibawah umur. Sistem pelacakan pada suatu objek dapat 

dilakukan mengunakan global positioning system (GPS) yang dintegrasikan dengan 

aplikasi pada ponsel pintar, seperti yang dilakukan pada [4] dan [5]. Dengan 
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mengintegrasikan GPS pada tongkat tunanetra konvensional, maka proses pemantauan 

pengguna dapat dengan mudah dilakukan.  

Perancangan dan pembuatan tongkat tunanetra yang diintegrasikan dengan sensor 

ultrasonik, mikrokontroler, dan global positioning system (GPS) telah dilakukan pada 

[6] dan [7]. Sistem tersebut memanfaatkan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak 

objek terhadap pengguna tongkat yang kemudian dapat memberikan notifikasi berupa 

suara dari buzzer pada saat pengguna mendekati objek, sementara GPS dimanfaatkan 

untuk melacak lokasi pengguna tongkat. Informasi tersebut dikirimkan oleh modul 

SIM808 yang terintegrasi pada tongkat melalui pesan singkat ke pihak keluarga atau 

pemantau pada saat pengguna dalam kondisi darurat. Selain itu, posisi pengguna 

tongkat juga dapat dipantau melalui aplikasi [4].  

Pada penelitian ini dilakukan perancangan dan implementasi sistem geolokasi yang 

diintegrasikan dengan tongkat tunanetra untuk proses pemantauan. Sistem ini 

dirancang dengan menggunakan modul SIM808 dan mikrokontroler Arduino Mega Pro 

2560. Sistem dilengkapi dengan fitur panggilan darurat dan pengiriman pesan singkat 

berupa informasi koordinat lokasi serta yang ditujukan kepada kerabat terdekat pada 

saat penyandang tunanetra dalam kondisi darurat. Rancangan tongkat tunanetra ini juga 

dilengkapi dengan sistem catu daya portabel, sehingga alat ini dapat digunakan oleh 

penyandang tunanetra ketika beraktivitas di luar rumah dan pengguna hanya perlu 

mengisi daya ketika terdapat notifikasi baterai dalam keadaan lemah. Sistem geolokasi 

ini diharapkan dapat memudahkan keluarga atau kerabat terdekat dalam melakukan 

pemantauan lokasi keberadaan penyandang tunanetra ketika beraktivitas di luar rumah, 

terkhusus ketika penyandang tunanetra dalam keadaan darurat. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Merancang sistem geolokasi pengguna tongkat tunanetra dengan modul 

SIM808 berbasis mikrokontroler Arduino; 
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2. Merancang dan mengimplementasikan fitur pengiriman data berbasis general 

packet radio service (GPRS) untuk mengirim data lokasi pengguna tongkat 

tunanetra menuju database; 

3. Merancang dan mengimplementasikan fitur pengiriman data berbasis short 

message service (SMS) untuk mengetahui lokasi pengguna tongkat tunanetra 

ketika keadaan darurat dan fitur panggilan telepon yang diterima pemantau 

sebagai notifikasi keadaan darurat; 

4. Mengintegrasikan sistem geolokasi pada tongkat tunanetra. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Pemanfaatan sistem geolokasi pada tongkat tunanetra berbasis Arduino merupakan 

sebuah sistem yang memudahkan keluarga atau kerabat penyandang tunanetra untuk 

mengetahui lokasi pengguna tongkat tunanetra melalui smartphone. Penelitian tersebut 

membatasi sistem geolokasi dengan menggunakan global positioning system (GPS) 

serta memberikan data lokasi pengguna melalui SMS yang dapat menampilkan lokasi 

pengguna tongkat tunanetra dan memberikan notifikasi keadaan darurat kepada 

pemantau melalui panggilan telepon. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan buku tugas akhir ini mencakup lima Bab yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang dibahas mencakup latar belakang, tujuan dan ruang lingkup 

penulisan laporan yang dijelaskan secara sistematik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai teori dasar sistem geolokasi, sistem pengolah 

data, mikrokontroler dan komponen lain sesuai dengan spesifikasi rancangan. 
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BAB III PERANCANGAN SISTEM GEOLOKASI TONGKAT TUNANETRA 

Bagian ini membahas tentang perancangan hingga prosedur pengujian sistem geolokasi 

pengguna tongkat tunanetra berbasis mikrokontroler Arduino. 

BAB IV HASIL IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANCANGAN SISTEM 

GEOLOKASI TONGKAT TUNANETRA 

Bagian ini membahas hasil implementasi sistem geolokasi dan menampilkan data 

pengujian akurasi sistem geolokasi, data hasil titik kordinat lokasi, serta pembahasan 

pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Bagian penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis sebagai bahan 

pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


