
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pengambilan 

keputusan. Sebuah informasi dapat mempengaruhi perkembangan seseorang, 

masyarakat, negara dan zaman. Perkembangan tersebut mengalami percepatan, 

tahap pertama ketika terjadinya revolusi industri yang mampu meningkatkan 

produktivitas manusia. Namun, perkembangan selanjutnya terjadi ketika 

ditemukannya sebuah revolusi yang melebihi revolusi industri, yaitu revolusi 

informasi. Revolusi informasi membuat percepatan-percepatan perkembangan 

yang luar biasa dalam dinamika kehidupan manusia modern. Revolusi tersebut 

tidak lagi memisahkan masyarakat berdasarkan ruang dan waktu. Sehingga, 

interaksi antar manusia menjadi semakin pasif dan perkembangan dalam berbagai 

lini pun menjadi sangat signifikan. 

Negara-negara maju menempatkan teknologi informasi sebagai sarana 

utama dalam mengatur suatu negara. Fasilitas-fasilitas dalam negara tersebut 

terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan pihak yang 

berwenang dalam memantau, mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di 

dalamnya. Salah satu fasilitas yang memiliki peranan sangat penting pada sektor-

sektor vital sebuah negara adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). Peningkatan 

yang sangat tajam dalam penggunaan Sistem Informasi Geografis terjadi sejak 

tahun 1980-an. Peningkatan tersebut terjadi pada sektor  militer, pemerintahan, 

akademis dan bisnis. Sedangkan, sebagai negara berkembang, Indonesia sudah 

mulai memanfaatkan teknologi SIG dalam setiap sektor vitalnya[1]. 

Sektor-sektor yang sudah memanfaatkan teknologi SIG antara lain adalah 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Perhubungan, 

Dinas Perhutanan, pemerintah kabupaten, dan lain sebagainya. Salah satu sektor 

penting dalam pemanfaatan SIG adalah sektor pemerintah kabupaten/kota. Sebab, 

kabupaten/kota merupakan bagian yang memiliki akses penuh terhadap suatu 

daerah, mulai dari masyarakat, pendidikan, komoditi, wisata, mata pencaharian 

dan lain sebagainya. Salah satu pemerintah kota yang memanfaatkan GIS dalam 
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pemetaan sektor-sektor penting dalam kota tersebut adalah Kota Malang. Sebagai 

kota yang memiliki julukan Tri Bina Cita yang berarti Kota Pendidikan, Kota 

Industri dan Kota Pariwisata, Malang merupakan kota dengan potensi pengunjung 

yang sangat besar. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Pemerintah Kota Malang, jumlah pengunjung tahun 2010 yang menggunakan 

sarana transportasi kereta api mencapai 101.025.498 orang[2]. Data tersebut 

belum termasuk para pengunjung yang menggunakan sarana transportasi lain. 

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Malang harus menyediakan berbagai 

macam fasilitas untuk memanjakan pengunjung yang datang ke kota ini. Salah 

satu fasilitas yang sudah disediakan adalah web GIS untuk sektor pendidikan, 

kesehatan, perdagangan, Satuan kerja tentang Perangkat Daerah (SKPD), Jalur 

Angkot, Wisata dan Hotel. Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota 

Malang tersebut dapat memenuhi  kebutuhan wisatawan dan masyarakat yang 

ingin mengetahui informasi tentang sektor-sektor yang tersebut diatas. Namun, 

menurut penulis, fasilitas tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan 

pengunjung yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang sektor-sektor 

potensial yang ada di Kota Malang, misal bank, real estate, rumah makan, olah 

raga dan sentra produk unggulan Kota Malang. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengangkat salah satu 

sektor yang penulis anggap sangat penting untuk mengakomodasi kebutuhan 

banyak pihak, bukan hanya pengunjung atau wisatawan, tapi juga masyarakat, 

pemerintah, investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sektor yang 

penulis maksud adalah sektor sentra produk unggulan Kota Malang. Penulis akan 

membangun SIG yang berkaitan dengan sentra produk unggulan tersebut berbasis 

web sehingga dapat diakses dengan mudah. Sistem ini diharapkan mampu 

memenuhi banyak pihak untuk kepentingan pengelolaan, pengembangan, 

investasi, cinderamata, oleh-oleh dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Penulis 

mengangkat topik tersebut dengan judul APLIKASI SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS SENTRA PRODUK UNGGULAN KOTA MALANG 

BERBASIS WEB MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS API. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini: 

1. Bagaimana merancang dan membangun SIG sentra produk unggulan Kota 

Malang yang tepat guna dan user friendly? 

2. Bagaimana cara kerja SIG sentra produk unggulan Kota Malang? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis 

capai dalam penelitian tugas akhir adalah: 

1. Merancang dan Membangun SIG sentra produk unggulan Kota Malang 

yang tepat guna dan user friendly. 

2. Memberikan informasi cara kerja SIG sentra produk unggulan Kota 

Malang kepada user. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penilitian tugas akhir ini adalah pembuatan SIG 

sentra produk unggulan Kota Malang, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Data sentra dan produk unggulan berdasarkan data Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Malang. 

2. Peta yang digunakan adalah peta dari Google Maps API. 

3. Peta diakses secara online. 

4. Ikon untuk penanda dalam peta dibedakan berdasarkan kategori produk. 

5. Informasi yang disediakan dalam SIG adalah lokasi sentra produk 

unggulan yang berisi nama usaha, alamat, telepon, dan kategori produk. 

6. Kategori produk tidak bisa ditambah secara otomatis. 

7. Marking, lokasi dan data sentra produk unggulan dapat ditambah dan 

dihapus sesuai kebutuhan. 

8. Lokasi dapat difilter berdasarkan kategori atau titik lokasi tiap sentra 

produk unggulan. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang akan penulis terapkan dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah metodologi penelitian pengembangan untuk mendapat hasil yang 

signifikan. Adapun tahapan dari metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan metode yang akan penulis terapkan 

untuk analisis data yang lebih komprehensif untuk mengetahui beberapa 

permasalahan yang terjadi seputar parkir dan memberikan solusi yang tepat 

untuk menangani permasalahan tersebut: 

a. Observasi 

Penulis akan melakukan observasi ke sentra-sentra produk unggulan yang 

ada di Kota Malang dan dinas terkait untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan dan dijadikan bahan dalam pembuatan SIG. 

b. Studi Pustaka 

Penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan 

dengan judul skripsi melalu pustaka-pustaka yang telah ada seperti buku, 

jurnal dan artikel untuk memberikan referensi dalam pembangunan sistem 

yang efektif dan efisien. 

1.5.2 Metode Pengembangan 

Dalam pengembangan, penulis menggunakan metode SDLC (System 

Development Life Cycle) dengan model proses waterfall yang meliputi tahap-

tahap berikut[3] : 

a. Analisis dan Rekayasa Sistem 

Mengumpulkan kebutuhan mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan 

oleh pengguna berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan dalam 

pengumpulan data. 

b. Analisis Kebutuhan Piranti Lunak 

Melakukan analisis kebutuhan piranti lunak yang akan digunakan dalam 

membangun sistem informasi geografis. 
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c. Perancangan 

Melakukan perancangan sistem informasi geografis mulai dari desain 

program, database dan tampilan untuk memberikan hasil yang 

memuaskan. 

d. Pengerjaan 

Melakukan penerapan hasil rancangan kedalam bentuk yang dapat dibaca 

dan di mengerti oleh komputer. 

e. Pengujian 

Melakukan uji coba program yang telah dibuat untuk mengetahui kesiapan 

program untuk diaplikasikan. 

f. Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan terhadap data–data pada sistem informasi geografis 

yang harus dilakukan secara rutin. Metode SDLC ini dipilih untuk 

menghemat waktu proses penyelesaian sistem informasi geografis ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dan menjadi acuan 

dalam penelitian tugas akhir. 

BAB III Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem informasi geografis yang 

akan diterapkan pada sentra produk unggulan Kota Malang. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem dan pengujiannya. 

BAB V Kesimpulan 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang 

dilaksanakan dalam tugas akhir. 


