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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Bogue dalam Rajagukguk menyatakan demografi merupakan ilmu yang 

mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan 

distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui 

bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian 

(mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilitas social[5].  

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

kota Surabaya. Kota Malang memiliki beberapa kecamatan, salah satunya 

Kecamatan Sukun [1].  Kecamatan ini terletak di bagian selatan wilayah Kota 

Malang, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan 

Klojen, sebelah timur dengan Kecamatan Kedungkandang, selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebelah barat dengan 

Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang[2].  

 Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,97 km
2 

dan memiliki 

jumlah penduduk 191.986 jiwa. Kecamatan Sukun terdiri atas 11 Kelurahan, 

yang semuanya tercakup dalam 94 RW atau 865 RT. Menurut data registrasi 

akhir tahun 2014 populasi Kecamatan Sukun terdiri dari laki-laki 95.914 jiwa 

dan perempuan 96.072 jiwa. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kota 

Malang (2014), Kelurahan Tanjungrejo merupakan kelurahan terpadat dengan 

jumlah penduduk 30.168 jiwa yang terdiri dari 14.637 laki-laki dan 15.531 

perempuan. Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah yaitu 

Kelurahan Bakalankrajan dengan jumlah penduduk 8.026 yang terdiri dari 

3.995 laki-laki dan 8.026 perempuan[3].  

Pertumbuhan penduduk mengalami perubahan pada setiap harinya. 

Faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut ialah angka kelahiran, kematian 

dan perpindahan penduduk [5]. Data kependudukan setiap bulan bahkan setiap 

harinya mengalami perubahan. Setelah melakukan observasi ke kantor 

Kecamatan Sukun dan melakukan wawancara kepada Pak Riyadi dan Ibu 
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Minarsih terdapat permasalahan dalam pengolahan data kependudukan yang 

selama ini masih menggunakan teknologi manual.  

Kecamatan Sukun mempunyai wilayah-wilayah potensi dalam bidang  

pertanian, peternakan, usaha mikro dan makro yang masih belum 

terpublikasikan. Sebagai contoh pada bidang pertanian dan peternakan 

Kelurahan Kebonsari merupakan wilayah penghasil padi dan ternak bebek. 

Adapun usaha mikro dan makro yang sebagian besar terdapat di Kelurahan 

Bandulan [6]. Data wilayah potensi ini belum terpublikasikan sehingga 

masyarakat tidak mengetahui potensi-potensi wilayah yang ada di Kecamatan 

Sukun. 

Pengumpulan data kependudukan serta wilayah potensi Kecamatan 

Sukun masih mengandalkan survey ke wilayah per kelurahan untuk 

mendapatkan perkembangan data kependudukan tiap periode. Hal ini 

menimbulkan beberapa hambatan seperti lamanya proses pengumpulan data, 

lambatnya data yang disampaikan, data yang disajikan tidak up to date, dan 

kurangnya penyajian visualisasi data[4]. 

 Hal ini menyebabkan pihak Kecamatan Sukun maupun masyarakat 

umum belum bisa mendapatkan informasi terkini  mengenai demografi 

penduduk dan wilayah potensi di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Belum 

tersedianya media informasi yang dapat memberikan informasi tersebut yang 

menyebabkan masyarakat dan pihak terkait sulit memetakan wilayah potensi 

yang ada di Kecamatan Sukun. Dalam hal ini maka diperlukan alat bantu visual 

untuk menginformasikanya.  

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan alat bantu visual yang 

dapat membantu dalam proses pengumpulan data di setiap kelurahan di 

Kecamatan Sukun Kota Malang. Hak akses diberikan kepada setiap kelurahan 

untuk menjadi admin kelurahan di setiap wilayahnya. Data dari admin setiap 

kelurahan ini kemudian diolah oleh super user Kecamatan Sukun Kota Malang 

dengan hasil akhir visualisasi berupa laporan. Selain itu alat bantu visual ini 

dapat berupa peta geografis dengan menunjukkan demografi penduduk yang 

meliputi jumlah penduduk (penyebaran dan perubahan akibat angka kelahiran 
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dan kematian), luas wilayah, dan data wilayah potensi yang lengkap beserta 

informasi-informasi yang terkait. 

 Informasi yang dibutuhkan dapat disediakan dengan menggunakan 

teknologi Sistem Informasi Geografis. Dengan membangun Sistem Informasi 

Geografis (SIG) berbasis web, dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

maupun pegawai Kecamatan Sukun Kota Malang untuk mengetahui informasi 

geografis tentang demografi penduduk dan wilayah potensi beserta informasi 

yang terkait seperti, mengetahui jumlah penduduk, perubahan dan penyebaran 

penduduk, luas wilayah tiap daerah kelurahan, dan wilayah-wilayah yang 

memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, baik itu di bidang industri 

ataupun usaha mikro dan makro di wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil judul penelitian “SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS DEMOGRAFI PENDUDUK DAN 

WILAYAH POTENSI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG 

BERBASIS WEB GIS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam pembuatan 

sistem ini yakni: 

1. Bagaimana perancangan Sistem Informasi Geografis demografi penduduk 

dan wilayah potensi Kecamatan Sukun Kota Malang berbasis web gis? 

2. Bagaimana pengolahan data demografi penduduk dan wilayah potensi 

Kecamatan Sukun Kota Malang secara komputerisasi? 

  

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan sistem ini yakni : 

1. Menghasilkan sistem informasi demografi penduduk dan wilayah potensi 

Kecamatan Sukun Kota Malang dengan menggunakan Web GIS. 

2. Menyediakan visualisasi data demografi penduduk dan wilayah potensi 

Kecamatan Sukun Kota Malang secara komputerisasi. 
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1.4 Manfaat 

a. Bagi pemerintahan Kecamatan Sukun 

- Memberikan solusi dalam pengolahan data demografi penduduk dan 

wilayah potensi secara lebih sistematis, efisien, dan akuntabel. 

- Sebagai acuan untuk mengetahui dan mengembangkan potensi suatu 

wilayah di Kecamatan Sukun. 

b. Bagi masyarakat umum 

- Memberikan informasi demografi penduduk dan wilayah potensi di 

Kecamatan Sukun Kota Malang yang dapat diakses dimanapun dan 

kapanpun. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Sistem informasi geografis ini hanya menyediakan layanan informasi 

demografi penduduk dan wilayah potensi yang dibangun dengan 

menggunakan pemrograman PHP, database MYSQL dan layanan Google 

Maps tanpa dilengkapi dengan sistem keamanan jaringan. 

2. Informasi yang disajikan berupa visualisasi data geografis beserta data 

grafik. 

3. Sistem informasi Geografis ini di bangun dengan disesuaikan pada 

kebutuhan penyampaian informasi di wilayah Kecamatan Sukun yang 

dibatasi hanya pada bidang demografi penduduk yang meliputi jumlah 

penduduk, migrasi, angka kelahiran, angka kematian, luas wilayah dan 

wilayah potensi. 

4. Data yang ditampilkan hanya dari tahun 2014 –  Februari 2015. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan akhir ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu: pendahuluan, landasan 

teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 LATAR BELAKANG 
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Berisikan tentang alasan atau pendukung pembuatan Sistem Informasi 

Geografis Demografi Penduduk dan Wilayah Potensi Kecamatan Sukun Kota 

Malang Berbasis WEB GIS. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berisikan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang dalam BAB I. 

1.3 TUJUAN 

Berisikan tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Geografis Demografi 

Penduduk dan Wilayah Potensi Kecamatan Sukun Kota Malang. 

1.4 MANFAAT  

Berisikan manfaat pembuatan Sistem Informasi Geografis Demografi 

Penduduk dan Wilayah Potensi Kecamatan Sukun Kota Malang. 

1.5 BATASAN MASALAH 

Berisikan keterbatasan permasalahan dalam pembuatan Sistem Informasi 

Geografis Demografi Penduduk dan Wilayah Potensi Kecamatan Sukun Kota 

Malang Berbasis WEB GIS. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang materi-materi dan teori-teori yang mendukung pembuatan 

Sistem Informasi Geografis Demografi Penduduk Dan Wilayah Potensi 

Kecamatan Sukun Kota Malang. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan analisis  sistem dan rancangan sistem dalam pembuatan Sistem 

Informasi Geografis Demografi Penduduk Dan Wilayah Potensi Kecamatan 

Sukun Kota Malang. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisikan tentang implementasi sistem dan hasil pengujian sistem yang berupa 

pengujian fungsional sistem. 

BAB V PENUTUP  

5.1 Kesimpulan yang diambil dari isi BAB III dan BAB IV  serta menjadi 

solusi terhadap masalah yang dijelaskan pada BAB I. 

5.2 Saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 


