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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 

Kota Tulungagung terletak pada jalur primer yang menghubungkan kota 

Tulungagung dengan Kediri arah ke utara, ke timur menuju Blitar, dan ke barat 

menuju Trenggalek. Adapun pola pergerakan Kota Tulungagung merupakan jalur 

pergerakan 2 arah tanpa jalur pembagi. Tetap dipertahankan kedua jalur tersebut, 

sehingga sepintas dapat membuktikan bahwa Kota Tulungagung mempunyai 

volume, lalu lintas yang cukup besar pengaruhnya terhadap kapasitas jalan yang 

ada. 

Peta merupakan gambaran atau seluruh permukaan bumi dengan sistem 

proyeksi dan skala tertentu. Sistem proyeksi menyangkut proses hitungan dan cara 

menggambarkan kulit bumi yang bentuknya mendekati ellipsoid menjadi gambar 

yang datar. Sedangkan skala menyangkut perbandingan antara jarak pada peta 

dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Gambaran yang tidak memenuhi 

kedua kriteria tersebut dalam definisi ilmu geodasi tidak dapat dikategorikan 

sebagai peta. Foto udara sebagai hasil pemotretan muka bumi misalnya, belum 

dapat dikatakan sebagai peta karena skala pada foto satu ragam (proyeksi sentral), 

detail di tengah foto skalanya lebih kecil daripada detail yang di tepi. Foto 

tersebut harus  direktifikasi, sedimikian rupa sehingga skala detail di seluruh 

permukarn menjadi satu ragam. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) suatu sistem yang mampu manyimpan, 

menganalisa dan mengkaji baik data statistik maupun data spasial (PETA). Untuk 

menjelaskan tempat, kegiatan dari permukaan bumi dan GIS adalah sebagai alat 

bantu untuk melihat dan memetakan penggunaan dan Penguasaan kondisi sosial-

ekologis suatu daerah. SIG pada dasarnya adalah sistem informasi berbasis 

komputer dengan memakai data digital yang berujuk pada lokasi geografis di 

muka bumi, banyak negara menamakan dengan istilah “Geo – Informatika” 

kemudian disingkat menjadi Geomatika, yang menggambarkan informasi 

kebumian yang diproses dengan komputer. 
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Sistem Informasi Geografis (SIG) atau juga yang terkenal dengan nama 

Geograpic Information Sistem (GIS) merupakan sistem infomasi berbasis 

komputer yang menggabungkan antara unsur peta (geografis) dan yang dirancang 

untuk mendapatkan, mengolah, memanipulasi, informasi tentang peta tersebut 

(data atribut) analisa, memperagakan dan menampilkan data spasial untuk 

menyelesaikan perencanaan,mengolah dan meneliti permasalahan bahkan 

integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data 

statistik. Sistem Informasi Geografis (SIG) akhir-akhir ini mengalami 

perkembangan yang berarti seiring kemajuan teknologi informasi. Bergulirnya 

otonomi daerah beberapa tahun lalu dan peningkatan kebutuhan akan perlunya 

informasi kebumian dalam rangka pengelolaan sumber daya alam menjadi pemicu 

peningkatan penggunaan SIG di Indonesia. 

Data yang diolah pada SIG adalah data geospasial (data spasial dan data 

non-spasial). Pada gambar diatas data non-spasial tidak digamba"rkan karena 

memang dalam SIG yang dipentingkan adatrah tarnpilan data secara spasial. 

Data spasial adalah data yang berhubungan dengan kondisi geografi 

misalnya sungai, wilayah administrasi, gedung, jalan raya dan sebagainya. Seperti 

yang telah diterangkan pada gambar diatas, data spasial didapatkan dari peta, foto 

udara, citra satelit, data statistik dan lain-lain. Hingga saat ini secara umum 

persepsi manusia mengenai bentuk representasi entity spasial adalah konsep raster 

dan vektor. Sedangkan data non-spasial adalah selain data spasial yaitu data yang 

berupa text atau angka biasanya disebut dengan atribut. 

Data non-spasial ini akan menerangkan data spasial atau sebagai dasar 

untuk mggambarkan data spasial. Dari data non-spasial ini nantinya dapat 

dibentuk data spasial. Misalnya.jika ingin menggambarkan peta penyebaran 

penduduk maka diperlukan data jumlah penduduk dari masing-masing daerah 

(data non-spasial), dari data tersebut nantinya akan dapat digambarkan pola 

penyebaran penduduk untuk masing-masing daerah. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di 
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negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar 

yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. 

Sehingga pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM 

disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara 

pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusianya. 

Dari latar belakang tersebut penulis ingin membuat perancangan 

implementasi sitem informasi UKM berbasis web GIS, dengan menampilkan 

informasi yang berupa :  

1. Sentra UKM 

2. Lokasi UKM 

3. Nama UKM 

4. Kontak person 

5. Alamat UKM 

6. Jenis barang yang dihasilkan 

7. Jumlah tenaga kerja 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Bagaimana merancang Sistem Informasi Geografis Usaha Kecil dan 

Menengah di Kabupaten Tulungagung.  

b. Bagaimana menyimpan informasi yang di butuhkan. 

c. Bagaimana proses perancangan database Sistem UKM 

d. Bagaimana menampilkan integrasi database dengan data spasial dalam 

bentuk Sistem Informasi Geografis. 
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1.3 Tujuan 

  

a. Merancang Sistem Informasi Geografis Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Tulungagung.  

b. Melakukan proses perancangan database Sistem UKM 

c. Mengolah informasi tentang lokasi dan sentra UKM yang di butuhkan. 

d. Menampilkan integrasi database dengan data spasial dalam bentuk Sistem 

Informasi Geografis. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

1. Proses pengambilan data hanya di lakukan melalui DISPERINDAG 

Kabupaten Tulungagung.  

2. Tools yang digunakan : 

a. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah PHP 

b. Database Menagemen Sistem yang digunakan adalah MySql 

c. Analisa perancangan yang digunakan Rational rose 

3. Sistem keamanan yang dibangun : 

a. Merencanakan dan melakukan proses backup dengan benar 

b. Tidak menggunakan server secara bersama atau memiliki domain 

sendiri. 

 

1.5 Metodologi 

 

 Penyusunan laporan penelitian ini melalui beberapa metode yang dipakai, 

yaitu : 

 

a.  Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan pengolahan 

data perancangan implementasi sistem informasi UKM berbasis web GIS 

pengambilan data hanya di lakukan melalui DISPERINDAG Kabupaten 

Tulungagung. 
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b.  Perancangan Sistem 

 

Perancangan sistem informasi geografis di mulai dari pemetaan 

wilayah. Kemudian di dalam sistem informasi geografis tersebut terdapat data 

spasial dan data non spasial. Di mana data spasial sendiri terdiri dari data 

vector dan data raster. 

Alur dari sistem  tersebut, dimulai dari tampilan awal menginputkan 

data, kemudian sistem akan melakukan proses pencarian data sesuai dengan 

data yang di inputkan. Jika ia maka sistem akan menampilkan data yang di 

inputkan, tetapi jika tidak maka sistem akan mengembalikan ke menu input 

data. 

 

c. Implementasi 

 

Pada tahap ini adalah inputan data yang ada harus sama dengan data 

yang di peroleh, dan pengecekan akan terus dilakukan hingga data sesuai. 

 

d. Pengujian dan Analisa hasil 

 

Pada tahap ini adalah untuk mengamati sistem apakah berjalan sesuai 

dengan yang di inginkan, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Proses 

pengujian sistem dilakukan dengan pengecekan sesuai dengan perancangan 

sistem yang telah dibuat. 

 

e. Pembuatan laporan 

 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan, dan 

akan berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan hasil penelitian dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Bagian – 

bagian tersebut disusun menjadi lima bab, dengan setiap babnya saling 

berhubungan satu dengan lainnya. Secara garis besar, lima bab tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

 

Mengemukakan latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat 

penulisan skripsi, metodelogi penulisan, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini membahas mengenai konsep Web GIS, database, PHP dan 

konsep-konsep pendukung lainnya. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis pemecahan masalah dengan 

sistem yang diusulkan, perancangan program yang dibuat, cara kerjanya 

serta diagram transisi antar layar untuk program yang dibuat juga 

dekemukakan mengenai permasalahan pengolahan data. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai uji coba sistem 

 

BAB V PENUTUP  

 

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dapat ditarik dari 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 

 

 

 


