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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini website menjadi salah satu kebutuhan pasar yang tidak hanya 

digunakan untuk informasi sebuah perusahaan, namun juga website menghimpun 

berbagai macam kebutuhan baik dari skala kecil hingga skala besar yang meliputi 

toko online, pendaftaran kerja, hiburan, sistem monitoring, hingga menjadi layanan 

masyarakat. Setiap website memiliki berbagai macam keunikan yang menampilkan 

kreativitas para pembuatnya yang bertujuan untuk menarik para konsumen. 

Perkembangan website sekarang ini sangat pesat karena website sudah dapat 

dikembangkan dari ranah pelajar, mahasiswa sampai seorang professional. 

Banyaknya inovasi yang tercipta dari berbagai kalangan masyarakat membuat 

website semakin berkembang pesat di berbagai aspek dari bidang web designer 

hingga web programmer. Manfaat website untuk masyarakat meliputi transaksi, 

komunikasi, maupun kegiatan lainnya yang dilakukan secara online yang secara 

langsung dapat mempercepat proses yang dilakukan karena setiap aspeknya telah 

terstruktur. Sistem informasi yang menjadi salah satu kebutuhan industri atau 

perusahaan saat ini, salah satu manfaatnya sebagai website profil perusahaan dan 

dapat membantu pekerjaan dalam perusahan tersebut. 

Pada skripsi ini sistem informasi berbasis website akan dirancang dan 

diimplementasikan sebagai sistem monitoring pendeteksi kelelahan ketika sedang 

mengemudi kendaraan alat berat. Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan di tahun 

2018 angka kecelakaan kerja sebesar 114,149 kasus, sedangkan pada tahun 2019 

kasus kecelakaan pada tempat kerja sebesar 77,295 kasus, dari data tersebut angka 

kecelakaan kerja dari tahun 2018 sampai tahun 2019 menurun sebesar 33.05%, oleh 

karena itu sistem monitoring pendeteksi kelelahan berbasis website dibuat untuk 

memberikan solusi dalam penurunan angka kecelakaan saat berkendara alat 

berat[1].  

Dalam pelaksanaan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode waterfall 

yang terdiri dari identifikasi kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, 
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pengujian dan validasi, serta maintenance. Metode waterfall merupakan metode 

pengembangan software yang menerapkan sistem pengerjaan secara berurutan atau 

secara sekuensial linier dan metode waterfall salah satu metode yang paling banyak 

digunakan oleh para pengembang software. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Dihasilkan sebuah website yang dapat melakukan monitoring terjadinya 

kelelahan ketika sedang berkendara dengan menggunakan Internet of 

Things (IoT).  

2. Dihasilkan sebuah website yang user-friendly sehingga memudahkan 

pengguna untuk menggunakan website ini. 

3. Dihasilkan website yang browser-friendly sehingga dapat digunakan 

berbagai jenis browser. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengujian dilakukan dengan mengambil data saat berkendara menggunakan 

kendaraan. 

2. Informasi yang ditampilkan berupa data jumlah mengantuk yang dilakuakan 

oleh pengemudi terhadap waktu, profil karyawan, dan informasi cara 

menggunakan website. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membuat sistematika penulisan dalam 

lima bab yang mencakup subbab di dalamnya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, ruang 

lingkup penelitian yang dibahas. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang digunakan. 
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BAB III PERANCANGAN  

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang perancangan website yang akan dibuat 

yaitu UI dan UX nya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil implementasi desain yang telah 

dibuat serta pengujian terhadap alat yang digunakan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menarik sebuah kesimpulan yang menjawab tujuan serta 

memberikan sebuah saran untuk penelitian berikutnya. 

  


