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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Guiding Block atau jalan pemandu, yaitu tanda yang dikhususkan untuk 

penyandang disabilitas khususnya untuk para menyandang tunanetra. Hal itu 

diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 

30 tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan dan 

lingkungan.  

 Penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi 

kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan 

sekitar seperti orang lain. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 

30/PRT/M/2006   ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang 

Cacat.  

  Penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungannya adalah 

salah satu dari banyak aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial 

penyandang cacat/disabilitas. Klasifikasi penyandang cacat/disabilitas dalam 

PerMen ini meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan 

penyandang cacat fisik dan mental.  Akses tersebut meliputi bangunan umum dan 

lingkungan.  

  Bangunan umum dan lingkungan dalam keputusan menteri ini mencakup 

semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunannya, baik yang 

dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Kepemilikan oleh perseorangan yang
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 berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan 

oleh masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas.  

  Usaha untuk menyediakan aksesibilitas ini harus sesuai dengan asas 

aksesibilitas yaitu asas kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan kemandirian untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial di segala aspek kehidupan.         

    Untuk itu aplikasi bantu jalan ini di buat untuk membantu para penyandang 

disabilitas khususnya penyandang tunanetra yang sering melakukan perjalanan 

seorang diri. Aplikasi ini menggunakan sebuah teknologi line follower yang akan 

mengikuti jalur guiding block dan akan di tampilkan di perangkat android serta akan 

mengeluarkan peringatan berupa suara-suara tertentu. Teknologi Line Follower 

adalah sebuah sensor yang dapat mengikuti garis secara otomatis. sensor tersebut 

dirancang untuk bernavigasi dan bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur 

garis yang dibuat. Dengan Line Follower pengguna dapat mengikuti guiding block 

dengan mudah. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun 

sebuah aplikasi bantu jalan untuk penyandang tunanetra berbasis android yang 

nantinya dapat mengikuti guiding block dengan menggunakan teknologi  Line 

follower, agar aplikasi ini nantinya dapat mengikuti garis guiding block, kemudian 

dapat mendeteksi penghalang serta dapat mengeluarkan peringatan berupa suara.
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1.3  Ruang Lingkup 

  Untuk memperjelas pembahasan ini di perlukan ruang lingkup yang jelas, 

adapun Batasan masalah dalam membangun aplikasi ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi ini di bangun dengan menggunakan teknologi Line Follower. 

2. Aplikasi ini juga mendeteksi guiding block pada layar smartphone dengan 

menggunakan kamera.  

3. Aplikasi ini berbasis android. 

4. Aplikasi ini hanya bisa berfungsi pada siang hari, karena memerlukan 

pencahayaan yang cukup. 

5. Aplikasi ini dapat mengikuti jalur guiding block. 

6. Aplikasi ini dapat memberikan peringatan ke pengguna berupa suara-suara 

tertentu yaitu: 

a. “Guiding Block Tidak Terdeteksi” 

b. “Lurus” 

c. “Belok Kanan” 

d. “Belok Kiri” 

e. “Serong Kanan” 

f. “Serong Kiri” 

g. “Pertigaan, Belok Kanan” 

h. “Perempatan, Belok Kanan” 
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i. “Berhenti” 

7. Aplikasi ini dapat mendeteksi gangguan objek tertentu yang ada pada jalur 

guiding block selain pola dan warna kuning atau jingga yang terdapat pada 

guiding block tersebut, adapun polanya yaitu:  

- DOT BLOCK Texture adalah ubin bermotif bulat-bulat. 

- LINE BLOCK Texture adalah ubin bermotif garis-garis. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah 

membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu dan 

mempermudah penyandang disabilitas khususnya tunanetra 

agar dapat berjalan tepat pada guiding block berbasis 

android.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penyusun Sebagai suatu hasil karya dari ilmu yang didapat selama masa 

perkuliahan dimana karya tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain. 

b. Bagi Masyarakat khususnya para penyandang disabilitas khususnya tunanetra akan 

dapat membantu mereka berjalan tanpa harus menggunakan alat bantu jalan seperti 

tongkat.  

c. Bagi STMIK Akakom dapat menjadi bahan referensi untuk lebih dikembangkan lagi 

ke depannya. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “APLIKASI BANTU JALAN 

TUNANETRA DENGAN TEKNOLOGI LINE FOLLOWER BERBASIS 

ANDROID” disusun guna memberi gambaran umum tentang penelitian yang 

dilakukan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang pokok yang menjadi latar belakang permasalahan yang 

diambil, menguraikan rumusan masalah yang dihadapi, menentukan ruang lingkup 

masalah untuk membatasi aplikasi, menentukan tujuan, manfaat dan kegunaan sistem, 

serta sistematika penulisan.  

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Membahas mengenai tinjauan pustaka yaitu mengacu penelitian-penelitian 

yang ada sebelumnya dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari penelitian 

tersebut sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Sedangkan dasar teori berisi 

konsep dasar serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan 

untuk mendukung proses analisis permasalahan. Selain itu memberikan gambaran 

teknologi-teknologi yang digunakan sebagai pendukung penelitian yang akan 

dilakukan.  
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BAB  3 METODE PENELITIAN  

Menganalisis sistem dalam aplikasi yang dibangun dimulai dari aspek-aspek 

yang berkaitan serta merancang sistem dimulai dari segi analisis kebutuhan, terdiri dari 

kebutuhan masukan, proses, keluaran, perangkat keras, dan perangkat lunak, 

selanjutnya berisi pemodelan-pemodelan dengan diagram-diagram, sampai berisi 

desain tampilan yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam penggunaan 

sistem. 

 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang di rancangan dengan yang 

sudah ada, serta hasil implementasi yang diinginkan dalam pembuatan aplikasi ini.  

 

BAB 5 PENUTUP  

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang di rancangan dengan yang 

sudah ada, serta hasil implementasi diikuti pengujian telah mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam pembuatan aplikasi ini. 

 


