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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi semakin pesat 

seiring dengan perjalanan dan perkembangan waktu, manusia memerlukan berbagai 

kebutuhan yang dapat mempermudah kinerja manusia untuk melakukan berbagai jenis 

pekerjaan dengan mudah dan memerlukan waktu yang tidak terlalu banyak dalam 

menggunakan berbagai fitur dalam aplikasi WEB sebagai tuntutan zaman yang 

berkembang hingga saat ini, salah satunya dengan pengembangan system informasi 

potensi provinsi Maluku berbasis WEB, yang dapat mempermudah para penggunanya 

untuk menemukan berbagai informasi dengan mudah dan akurat tentang apa saja 

potensi kekayaan alam yang ada di provinsi Maluku, serta dapat mengembangkan 

perekonomian daerah provinsi Maluku, melalui beragam potensi – potensi kekayaan 

alam, diantaranya potensi laut, wisata, kehutanan dan perkebunan.  

Potensi sumber daya laut dimaksud terdiri dari Ikan Pelagis, Demersal dan Biota 

laut lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Selain potensi komoditas perikanan yang 

diuraikan tersebut, di wilayah Maluku terdapat 969 jenis kerang-kerangan yaitu 665 

jenis siput dengan 13 jenis yang bernilai ekonomis dan 274 jenis kerang dengan 21 

jenis yang bernilai ekonomis. Dari potensi sumber daya Perikanan Tangkap tadi baru 

dimanfaatkan sebesar 322.448,4 ton atau 19,81% dari potensi yang ada dengan kata 

lain perairan laut Maluku memiliki peluang untuk dikembangkan dimasa yang akan 

datang Potensi perairan umum untuk kegiatan penangkapan maupun budidaya sebesar 

1.900 Ha. [1] 

Potensi wisata provinsi Maluku yang berisikan objek dan daya tarik maupun 

mengunjungi Maluku, merupakan kenyataan-kenyataan potensi kepariwisataan yang 

begitu menjanjikan terutama bagi wisatawan untuk saatnya datang berkunjung 

menyaksikan keindahan alam meliputi : Ketersediaan daya tarik bawah laut sesuai 

dengan karakteristik wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan, Gunung api, Daerah 

perbukitan Pemandangan alam, Teluk, Danau dan Keramah-tamahan masyarakat 
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Maluku yang sudah dikenal sejak dahulu dengan tradisi masyarakat yang menganggap 

Wisatawan Sebagai Raja. 

Sejak zaman purba kala, Maluku diakui telah memiliki daya tarik alam selain 

dari pada rempah-rempahnya. Terdiri dari ratusan kepulauan membuat Maluku 

memiliki keunikan panorama disetiap pulaunya dan mengundang banyak turis asing 

datang untuk mengunjungi bahkan menetap di kepulauan ini. Selain objek wisata alam, 

beberapa peninggalan zaman kolonial juga merupakan daya tarik tersendiri karena 

masih dapat terpelihara dengan baik hingga sekarang. Bahkan dibeberapa daerah 

pariwisatanya sudah terkenal sampai ke mancanegara. Perkembangan zaman yang 

semakin pesat serta pertumbuhan populasi masyarakat yang berkembang 

membutuhkan aplikasi yang dapat membantu kinerja serta pengetahuan masyarakat 

khususnya di wilayah provinsi Maluku untuk mengetahui dan dapat mengolah potensi 

– potensi kekayaan alam yang ada di maluku, guna membantu mendongkrak 

perkembangan ekonomi melalui pemanfaatan potensi kekayaan alam daerah yang 

merupakan salah satu dari sekian banyak penghasilan daerah yang belum bahkan 

seringkali di remehkan akan hasil – hasil yang dapat di peroleh dari alam yang ada di 

daerah maluku. [2]  

Perekonomian Provinsi Maluku yang berpotensi untuk mendongkrak 

perekonomian daerah sendiri meliputi beragam sector dengan luas wilayah yang 

menjanjikan, sektor pertanian, Luas penggunaan lahan untuk hutan lindung 779.618 

hektar, hutan suaka alam dan wisata 475.433 hektar, hutan produksi tetap 475.433 

hektar, dan untuk lahan persawahan pada 2005 seluas 3.469 hektar, sedangkan untuk 

sawah tadah hujan 1.065 hektar. Potensi yang dimaksud memiliki nilai keunggulan 

lebih baik dengan rata-rata hasil produksi mencapai 8,17% pada tahun 2005 sehingga 

akan berpotensi naik pada tahun – tahun selanjutnya, jika ditangani dengan 

menggunakan sistem yang baik. [3]   

Sedikit membahas apa itu Website, Website disebut juga site, situs, situs web, 

atau portal. Secara makna sebuah website adalah sekumpulan halaman informasi yang 

disediakan melalui jalur internet sehingga bias diakses si seluruh dunia selama 

terkoneksi dengan jaringan internet tanpa terbatas ruang dan waktu. Website 
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merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga 

media informasi yang menarik untuk dikunjungi siapa saja. Sebuah website adalah 

representai viritual dan bisnis kita sebagai pengguna yang ada di internet. Dengan 

perkembangan teknologi yang semakin cepat, semua orang menginginkan informasi 

dapat tersaji dengan cepat dan akurat. Website hadir dengan memberikan berbagai fitur 

untur membantu pebisnis, atau siapa saja yang ingin mendapatkan informasi mengenai 

kebutuhan yang diiginkan [4]. 

Sehingga muncul idea untuk membangun sebuah website pemetaan dan 

informasi yang membantu penggunanya untuk menemukan berbagai informasi yang 

dibutuhkan, khususnya untuk menemukan informasi pemetaan sektor-sektor 

keunggulan potensi apa saja yang ada di provinsi Maluku. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 

bagaimana membuat Sistem Informasi Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Provinsi 

Maluku berbasis WEB sehingga informasi Potensi Sumber Daya Alam tersebut dapat 

diakses oleh Masyarakat luas. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Skripsi ini menekankan pada pembuatan Sistem Pemetaan Potensi Sumber Daya 

Alam Provinisi Maluku berbasis WEB, yang mencangkup berbagai hal, sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan peta Potensi Sumber Daya Alam Provinisi Maluku ini mengambil 

data peta dari Google Maps 

2. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Google Maps API, Java Script dan HTML WEB. 

3. Visualisasi peta dilengkapi dengan fasilitas zooming (perbesaran gambar). 

4. Terdapat fasilitas yang dapat menangani penambahan dan pengurangan pada 

obyek pemetaan serta pada fasilitas lain yang ada pada aplikasi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Pada Penelitian Sistem Pemetaan berbasis WEB ini bertujuan untuk 

menghasilkan Sistem Pemetaan dengan visualisasi data spasial yang berisi informasi 

letak obyek-Potensi Sumber Daya Alam dan fasilitas penunjang Potensi Sumber Daya 

Alam yang disajikan secara jelas kepada masyarakat sebagai informasi Potensi Sumber 

Daya Alam Provinsi Maluku. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembuatan Sistem Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku 

berbasis WEB bermanfaat untu: 

1. Memudahkan Masyarakat untuk memperoleh informasi letak Potensi Sumber 

Daya Alam di Provinsi Maluku. 

2. Memberi sumbangan ide kepada pemerintah daerah dalam usaha menarik 

Masyarakat sehingga dapat menambah income pemerintah Provinsi Maluku. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam membangun perangkat lunak diperlukan sebuah cara atau metodologi 

yang dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan perangkat lunak yang diharapkan 

yaitu metodologi SDLC. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Studi Literatur. 

1. Mempelajari tentang pemrograman PHP. 

2. Mempelajari akses database melalui PHP. 

3. Mempelajari tentang Google API. 

4. Mempelajari perkembang aplikasi yang telah ada sebelumnya, serta kebutuhan 

lain yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi tersebut. 

 

1.6.2 Desain Sistem. 

1. Merencanakan dan mendesain system menggunakan DFD (Data Flow 

Diagram). 
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2. Merencanakan dan mendesain struktur database menggunakan ERD (Entity 

Relitionship Diagram). 

3. Merencanakan fasilitas dan menu - menu yang ada pada aplikasi tersebut. 

4. Merencanakan Desain Tampilan (Interface). 

 

1.6.3 Pembuatan aplikasi 

Pembuatan aplikasi meliputi yaitu dengan membuat suatu program aplikasi 

untuk menggantikan sistem manual yang telah ada dengan menggunakan sistem 

database yang dibuat dengan menggunakan My SQL. 

 

1.6.4 Pengujian aplikasi 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya dilakukan revisi dan 

perbaikan pada sistem.  

 

1.6.5 Penulisan laporan 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah dalam 

hal ini penulisan Tugas Akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.6.6 Metodologi Pengerjaan 

Didalam menyusun skripsi ini, penulis berusaha mendapatkan serta 

mengumpulkan data yang lengkap guna menyusun skripsi ini. Adapun metode yang 

penulis gunakan dalam mendapatkan data-data adalah sebagai berikut : 

 

1.6.7 Kajian Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literature dari buku, artikel maupun 

jurnal penelitian yang berhubungan dengan perancangan sistem, WEB, dan sistem 

informasi, mempelajari materi mengenai aplikasi WEB, mempelajari mengenai semua 

tentang sistem informasi dan cara pengaksesan dengan database.  
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1.6.8 Perencanaan Aplikasi. 

a. Merencanakan flowchart untuk mengetahui garis besar sistem. 

b. perencanakan desain dan menu-menu yang ada pada aplikasi. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Keseluruhan pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistemetika sebagai 

berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan. Pembahasannya meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika pembahasan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Tinjauan Pustaka. Yaitu menjelaskan tentang teori-teori, teknik yang 

digunakan dalam melakukan analisis dan pembuatan programyang 

dilakukan. 

 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Analisa dan Perancangan Sistem. Berisi tentang analisis metode, 

rekayasa sistem, perancangan, dan analisis untuk aplikasi dan sistem 

yang dibuat. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang 

dibuat. Adapun pengujian yang dilakukan adalah dengan cara 

melakukan uji coba aplikasi terhadap pengguna. 
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini merupakan penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan 

rangkuman dari pembahasan tugas akhir, serta berisi saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pembuatan program 

aplikasi selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


