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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang 

hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia 

sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 

juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km2 yang berupa 

daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan 

perikanan yang sangat besar (Anon 2020). 

Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga mempunyai berbagai sumber daya 

alam dengan kandungan mineral yang tinggi. Sebagian besar penduduk Indonesia di 

wilayah pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, baik nelayan tangkap maupun 

pembudidaya. Selain itu, banyaknya jumlah pulau di Indonesia juga meningkatkan peran 

penting lautan dalam hal distribusi logistic dan transportasi manusia antar pulau. Terdapat 

berbagai jenis transportasi yang digunakan di Indonesia baik transportasi darat, 

transportasi laut maupun transportasi udara. 

Potensi kecelakaan yang terjadi di setiap jenis transportasi merupakan hal yang perlu 

diantisipasi, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi sebuah 

musibah atau kecelakaan antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan 

juga faktor cuaca. Sehingga perlu mitigasi atau upaya untuk meminimalisir terjadinya 

kecelakaan. 
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Dalam meminimalisir potensi kecelakaan yang terjadi saat melakukan berbagai 

aktivitas mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, dan harus menyiapkan berbagai alat 

pelindung diri (APD) seperti Life Jacket atau pelampung. Life Jacket atau pelampung 

merupakan bagian dari jenis Life Jacket APD (Alat Perlindungan Diri). Life Jacket atau baju 

penolong pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu seseorang untuk tetap mengapung 

di permukaan air, secara sadar maupun tidak sadar (Anon 2018a). 

Life Jacket yang telah banyak diproduksi saat ini masih terdapat banyak kendala 

salah satunya saat proses evakuasi dan pencarian korban kecelakaan. Banyaknya jumlah 

korban ini diakibatkan oleh sejumlah kendala pada proses evakuasi dan pencarian korban 

kecelakaan di lautan, yaitu luasnya wilayah laut, pergeseran korban yang disebabkan oleh 

gelombang ombak, dan tidak terlihatnya korban dari  permukaan laut. Kendala ini pun 

semakin bertambah apabila proses pencarian dan evakuasi tersebut dilakukan pada 

malam hari. Oleh karena itu penulis tertarik berdasarkan latar belakang di atas untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Smart Life Vest”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  diatas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang baju pelampung yang dapat 

digunakan untuk membantu proses evakuasi korban kecelakaan dilaut.. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diciptakannya  ini adalah agar dapat merancang baju pelampung yang 

dapat digunakan untuk membantu proses evakuasi korban kecelakaan dilaut. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka 

penulis membatasi permasalahan dengan membuat Smart Vest Life  menggunakan GPS 

untuk mengirim kordinator lokasi kecelakaan melalui pesan singkat atau short message 

service (SMS) oleh perangkat sim808l 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mendeteki lokasi terjadinya suatu kecelakaan 

dilaut yang dikirim melalui pesan singkat atau short message service (SMS) oleh 

perangkat sim808l 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada Penyusunan Proposal Ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang gambaran umun penulisan, mulai dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang teori-teori dan konsep terkait dengan penelitian yang 

diteliti. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini ada beberapa tahapan yang perlu dikembangkan dalam penelitian 

seperti waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, komponen dan perangkat 

penelitian, perancangan alat, serta pengujian. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian smart life vest. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian 

DAFTAR PUSTAKA  

 Berisi tentang berbagai sumber pustaka yang digunakan untuk dijadikan referensi 

dalam proses penulisan tugas akhir ini. 

 

 


