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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sumber Daya Alam 

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam 

(SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk 

lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah 

semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung 

pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, 

tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam.  

SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA 

hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan 

membentuk ekosistem. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. 

Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur 

lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara 

keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. [3] 

Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumberdaya alam. antara lain 

ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi dua golongan besar yaitu SDA 

terestris (daratan) dan SDA akuatik (perairan). Meskipun demikian, dalam pengelolaan 

SDA umumnya dikenal tiga macam sumberdaya alam didasarkan pada sifatnya, yaitu: 

1. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources), dimana aliran 

sumberdaya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan 

persediaannya dapat menurun, lestari atau meningkat. Contoh tanah, hutan dan 

margasatwa. 

2. Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (non renewable atau deposit 

resources), dimana persediaan tetap dan sumberdaya alam ini terdiri dari: 

a) Secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Contoh: batu bara, 

minyak bumi, gas alam. 
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b) Persediaan menurun, tetapi dapat digunakan kembali (daur ulang). 

Contoh: kelompok logam dan karet 

3. Sumber daya alam yang tak akan habis (continuous atau flow resources), 

dimana tersedia secara berkelanjutan terdiri dari: 

a) Persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan 

manusia. Contoh: energi matahari, energi pasang surut. 

b) Persediaannya tidak terbatas, tetapi terpengaruh oleh tindakan 

manusia. Contoh: bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa dan 

udara. 

Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus 

dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada rnanusia secara 

maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam 

pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang 

pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) 

terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin 

besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru. [3]  

Pengelolaan SDA (natural resource management) dimaksud untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan 

manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia 

lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik 

pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut:  

1. Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat 

yang maksimal dan berkesinambungan.  

2. Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dengan senantiasa mengupayakan  

a) Pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya.  

b) Pencegahan kerusakan sumberdaya alam (dan lingkungan).  
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Oleh karenanya ruang lingkup SDA adalah inventarisasi perencanaan, 

pelaksanaan/pemanfaatan dan pengendalian/pengawasan. Pada dasarnya hanya SDA 

yang dapat dipulihkan/diperbaharui (renewable) yang benar-benar dikelola.  

Sedangkan SDA yang tidak dapat dipulihkan (non-renewable) hanya mengalami 

eksploitasi tidak dapat dibina kembai. SDA berdasarkan sifatnya dapat digolongkan 

menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperharui. SDA 

yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat terus ada selama 

penggunaannya tidak diekploitasi berlebihan.  

SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu SDA yang jumlahnya terbatas karena 

penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan 

secara terus menerus akan habis seperti contoh tumbuhan, hewan, mikro organisme, 

sinar matahari, angin, dan air. Kebutuhan SDA meningkat dikarenakan pertambahan 

penduduk serta kemajuan pembangunan. SDA yang terbatas bahkan menurun.  

Tanpa upaya pelestarian atau konservasi maka terjadi krisis SDA, kualitas 

menurun, persediaan langka, keanekaragaman berkurang, dll. Pemanfaatan SDA 

dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA Hayati dan Non Hayati. Pasal 12 ayat 1 UU 

No.32 tahun 2009 menyatakan pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pada dasarnya semua 

SDA termasuk SDA hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan 

umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Pemanfaatannya harus 

sedemikian rupa sesuai dengan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati 

dan Ekosistemnya, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa 

depan. Pemanfaatan dan pelestarian tersebut seperti tersebut di atas harus dilaksanakan 

secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi SDA hayati dan 

ekosistemnya. [3] 

 

2.2 Maluku 

 Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan 

bagian dari Nusantara. Kepulauan Maluku terletak di lempeng Australia. Ia berbatasan 

dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat, Nugini di timur, dan Timor di sebelah selatan, 
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Palau di timur laut. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa menamakannya “Kepulauan 

rempah-rempah” — istilah ini juga merujuk kepada Kepulauan Zanzibar. 

 Sejak 1950 – 1999, Kepulauan Maluku secara administratif merupakan bagian 

dari Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Utara kemudian ditetapkan sebagai Provinsi 

Maluku Utara. 

  Kepulauan Maluku sering diuraikan dalam literatur pariwisata memiliki 999 

pula; 90% dari wilayah tersebut adalah laut dengan 77.990 km2 daratan, dan 776.500 

km2 lautan [2] 

 Maluku atau yang dikenal secara internasional sebagai Moluccas adalah salah 

satu provinsi tertua di Indonesia. Ibukotanya adalah Ambon. Pada tahun 1999, sebagian 

wilayah Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota 

di Sofifi. Provinsi Maluku terdiri atas gugusan kepulauan yang dikenal dengan 

Kepulauan Maluku [2] 

 Adapun pulau yang terdapat di Provinsi Maluku adalah, Pulau Ambon, Pulau 

Saparua, Kepulauan Aru, Kepulauan Babar, Kepulauan Banda, Buru, Kepulauan Kai, 

Kisar, Kepulauan Leti, Seram, Kepulauan Tanimbar, Wetar. 

 

2.3 Potensi sumber daya alam di Maluku 

Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik 

setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada 

tahun 2003 PDRB Provinsi Maluku mencapai 3,7 triliun rupiah kemudian meningkat 

menjadi 4,05 triliun tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 mencapai 

4,05 persen dan meningkat menjadi 5,06 persen pada 2005 [2] 

Kondisi geografis Provinsi Maluku bila dilihat dari sisi strategis peluang 

investasi bisnis dapat diprediksi bahwa sumber daya alam di sektor perikanan dan 

kelautan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku, selain sektor lainnya seperti 

pertanian subsektor peternakan dan perkebunan, sektor perdagangan dan sektor 

pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang 

cukup tinggi. 
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2.3.1 Sumber Daya Hutan 

 Luas sumber daya darat di Maluku adalah sebesar 54.185 km2, dengan potensi 

sumber daya hutan: 

a. Hutan Konversi: 475.433 Ha 

b. Hutan Lindung: 774.618 Ha 

c. Hutan Produksi Terbatas: 865.947 Ha 

d. Hutan Produksi Tetap: 908.702 Ha 

e. Hutan yang dapat dikonversi: 1.633.646 Ha 

 

2.3.2 Potensi Tambang dan Mineral 

 Adapun daerah penghasil tambang dan Mineral di Provinsi Maluku adalah: 

a. Emas: Pulau Buru, Wetar, Ambon, Haruku, dan Pulau Romang 

b. Mercuri: Pulau Damar 

c. Perak: Pulau Romang 

d. Logam Dasar: Pulau Haruku dan Nusalaut 

e. Kuarsa: Pulau Buru 

f. Minyak Bumi: Bula (Pulau Seram), Laut Banda, Kepulauan Aru dan cadangan 

minyak di Maluku Barat Daya. 

g. Mangaan: Laut Banda 

 

2.3.3 Perikanan 

  Provinsi Maluku ditetapkan oleh Menteri KKP (Fadel Mohammad) sebagai 

Lumbung Ikan Nasional 2030 sejak digelarnya Sail Banda 2010. Maluku yang 

merupakan kepulauan bahari terbesar di wilayah Nusantara memang layak dijadikan 

lumbung ikan nasional karena potensi perikanan yang luar biasa banyaknya disertai 

laut yang kaya dan masih terjaga dari campur tangan manusia. Daerah dengan potensi 

ikan di wilayah Maluku yaitu, Kepulauan Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, 

Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya. 
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2.3.4 Potensi Perikanan dan Sumber Daya Air Maluku 

  Sumber daya perairan 658.294,69 km2, dengan potensi sebagai berikut: - Laut 

Banda: 277.890 ton/tahun - Laut Arafura : 771.500 ton/tahun - Laut Seram : 590.640 

ton/tahun 

 Berbagai jenis ikan yang dapat ditangkap dan terdapat di Maluku antara lain: 

ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, cumi. 

  Sementara untuk potensi budidaya laut yang penyebarannya terdapat pada Laut 

Seram, Manipa, Buru, Kep. Kei, Kep. Aru, Yamdena, pulau pulau terselatan dan wetar 

adalah kakap putih, kerapu, rumput laut, tiram mutiara, teripang, lobster, dan kerang-

kerangan. Untuk potensi budidaya payau adalah bandeng dan udang windu. [2] 

 

2.3.5 Energi 

  Kepulauan Indonesia bagian timur umumnya serta Maluku secara khususnya 

mengalami dampak benturan lempeng Pasifik, lempeng India-Australia dan lempeng 

Eurasia relatif lebih intensif yang menyebabkan wilayah ini menjadi salah satu yang 

sangat dinamis dengan berbagai jenis bahan tambang dan energi. Cadangan gas 

terbesar di Indonesia tercatat berada di blok Pulau Masela di MTB (Maluku Tenggara 

Barat). 

 

2.4 Google Maps 

  Menurut istilah Google Help, pengertian Google Maps adalah layanan gratis peta 

dan pemetaan digital yang bisa dimanfaatkan untuk mengamati peta dunia melalui 

browser web. Google Maps memanfaatkan teknologi digital imaging., seperti foto 

satelit sehingga bisa digunakan untuk melihat bagaimana landscape planet bumi 

apabila dilihat dari luar angkasa. Layanan gratis ini dapat ditemukan di 

http://maps.google.com [4] 

 

2.5 Google Maps API 

 Goolge Maps adalah layanan aplikasi dan teknologi pemetaan berbasis web yang 

disediakan oleh Google. Web ini dapat digunakan secara gratis untuk pemakaian non-

http://maps.google.com/
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komersil. Google Maps API merupakan perkembangan dari Google Maps. Dengan 

menggunakan Google Maps API ini, dimungkinkan untuk dapat menggunakan Google 

Maps di dalam website. Meski awalnya hanya JavaScript API, Maps API diperluas 

untuk menyertakan sebuah API untuk aplikasi Adobe Flash. Keberhasilan Google 

Maps API telah melahirkan sejumlah pesaing antara lain Yahoo! Maps API, Bing Maps 

Platforn, MapQuest Development Platform dan OpenLayers. [4] 

Pada Google Maps API terdapat 4 jenis pilihan model peta yang disediakan oleh 

Google, diantaranya adalah 

1. ROADMAP, untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi. 

2. SATELLITE, untuk menampilkan foto satelit. 

3. TERRAIN, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan 

menunjukan seberapa tingginya suatu lokasi, contoh: gunung dan sungai. 

4. HYBRID, akan menunjukkan foto satelit yang diatasnya terdapat pula apa 

yang tampil pada ROADMAP. [5] 

 

2.6 Marker dan infowindow 

Marker merupakan pemberian tanda suatu lokasi misalnya toko, hotel, dan 

sebagainya dengan icon yang berbentuk default balon merah kecil pada map.  

Sedangkan infowindow adalah berisi informasi nama tempat dan alamat yang diberi 

tanda marker.  Marker dan info window dibuat dengan cara menuliskan coding/script 

pada project program aplikasi map. 

 

2.7 Alat Pengembangan 

2.7.1  MySQL 

Menurut Abdul Kadir MySQL adalah salah satu jenis database server yang 

sangat populer. Kepopuleran ini disebabkan karena MySQL menggunakan SQL 

sebagai bahasa dasar dalam mengakses databasenya. Selain itu MySQL bersifat free 

pada berbagai platform. MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database 

ManagementSystem), oleh karena itu istilah seperti tabel, baris dan kolom digunakan 
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dalam MySQL. Pada MySQL database mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel 

terdiri dari sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom [6] 

 

2.7.2  PHP 

Menurut Abdul Kadir (2003,p1) yang diambil dari dokumen resmi PHP, PHP 

merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocesor. PHP merupakan bahasa yang 

berbentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah 

yang dikirimkan kepada klien, tempat pemakai menggunakan browser. Secara khusus 

PHP dirancang untuk membentuk web dinamis. Artinya, ia dapat membentuk suatu 

tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, kemampuan untuk bisa 

menampilkan isi database ke halaman web. Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi 

yang sama dengan script-script seperti ASP (Active Server Page), Cold Fusion, 

ataupun Perl.[6] 

 

2.7.3 Database  

Menurut Fred R. McFadden dan Jeffrey A. Hoffer (1994,p8), database adalah  

sekumpulan  data  logikal  yang  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi 

dari berbagai pengguna dan sebuah organisasi. Data dalam database disimpan dalam 

satu dari 3 tipe struktur data yaitu file, tabel, dan objek. 

Keunggulan dari database adalah: 

1. Database dapat menyediakan manipulasi data yang baik. 

2. Database dapat mengurangi redundansi data. 

3. Database menjaga independensi data. 

4. Database meningkatkan keamanan data. 

5. Database menjaga konsistensi data. 

6. Database meningkatkan integritas data. 

7. Dengan database data menjadi lebih mudah untuk diakses dan 

digunakan. 

8. Database dapat meningkatkan produktivitas. 

9. Database meningkatkan pelayanan backup dan recovery. 
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10. Database memiliki suatu standar. 

11. Database memudahkan dalam data sharing. 

Pengguna dari sistem database akan mendapatkan fasilitas untuk melakukan 

berbagai aksi pada filetermasuk: 

1. Menambah file baru yang kosong ke database 

2. Menyisipkan data baru ke file yang sudah ada. 

3. Memperoleh kembali data dari file yangada. 

4. Mengupdate data di file yang sudah ada. 

5. Menghapus data dari file yang sudah ada.  

6. Memindahkan file yang ada dari database. 

Untuk menganalisa sistem informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau 

organisasi, maka diperlukan normalisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi relasi 

antar entity ataupun atribut pada database. Entity merupakan objek nyata yang 

berhubungan dengan sistem basis datayang akan dibuat. Atribut merupakan keterangan 

dari entity. Relasi adalah hubungan atau asosiasi antara entity. 

 

2.7.4 Model dan Struktur Data Relasional  

Menurut Candace C. Fleming dan Barbara von Halle (2000,p32), model 

relasional pertama kali diperkenalkan oleh E.F. Codd, dimana konsep dasarnya 

berdasarkan konsep matematika, yaitu konsep relasi yang ditampilkan dalam bentuk 

tabel.Struktur dari data relasional dapat dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai 

berikut : 

1. Atribut merupakan keterangan yang menjelaskan beberapa hal dari suatu obyek 

dan kemudian menampilkannya dalam bentuk kolom.  

2. Cardinality merupakan banyaknya record yang terdapat dalamsebuah tabel.  

3. Degree merupakan banyaknya atribut yang dimiliki sebuah relasiatau tabel.  

4. Domain merupakan kumpulan nilai yang diperbolehkan untuk satuatau lebih 

atribut. 

5. Normalisasi merupakan proses dekomposisi struktur data kompleks     menjadi 

bentuk yang normal berdasarkan aturan mengenai ketergantungan data (Hoffer, 
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et.al, 1994, p209). 

6. Relasi merupakan tabel yang berisikan kolom dan baris. 

 

2.7.5  Objek-Objek Database Relasional 

1. Tabel 

Tabel adalah sekelompok data homogen yang ditampilkan dalam bentuk 

baris serta kolom. Tabel dapat diartikan sebagai sebuah File.Berikut adalah 

penjelasan struktur dari tabel: 

Heading dan Body. Bagianheading biasanya terdiri atas nama field ataudapat juga 

berupa himpunan attribute. Body berfungsi sebagai tempatkumpulan record, 

dengan setiap record-nya merupakan pasangan dariattribute beserta nilainya. 

Baris merupakan suatu data dalam tabel yang mempunyai nilai. Kolommerupakan 

penejelasan dari data unik dalam baris tersebut atau kumpulandata yang memiliki 

kesamaan tipe. 

2. Diagram Hubungan (Relationships) 

 Relasi menghubungkan semua tabel-tabel dalam database relasional. Yang 

menentukkan relasi dari data adalah nilai dari data tersebut. Ada 3 macam jenis 

relasi yaitu: 

a) One To One 

Adalah relasi dimana satu key hanya mempunyai hubungan dengan satukey 

pada tabel lain. 

 

 

Contoh: satu lurah hanya mempunyai satu kelurahan, satu kelas hanyamempunyai 

satu orang ketua kelas. 

b) One to Many 

Adalah jelasi dimana satu key dapat mempunyai hubungan lebih dari satupada 

key dari tabel lain. 

 

 Mahasiswa Matakuliah 

Lurah Kelurahan 
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Contoh: Satu mahasiswa dapat memilih beberapa mata kuliah 

c) Many to Many 

Adalah relasi dimana banyak key dapat mempunyai hubungan lebih darisatu 

degan key pada tabel lain. 

 

  

 

Contoh: Satu guru dapat mengajar banyak murid dan banyak murid dapatmempunyai 

banyak guru. 

1) SQL language 

Merupakan bahasa pemrograman dari berbagai sistem database. Dengan adanya 

SQL, dapat dibuat suatu database relasional dan juga dengan SQL dapat dilakukan 

inquiry, yaitu proses permintaan informasi pada database.SQL mempunyai dua fungsi 

utama dalam database relasional, yaitu: 

a) Fungsi DDL 

DDL (Data Definition Language) merupakan sebuah bahasa yang dapat 

menerangkan suatu skema eksternal, internal dan konseptual ke dalam bentuk yang 

sesuai. 

Contoh DDL: 

1. Alter Table 

2. Create Table 

3. Drop Table 

b) Fungsi DML 

DML (Data Manipulation Language) merupakan sebuah bahasa yang 

digunakan dalam memanipulasi data pada database. 

Contoh DML: 

1. Delete 

2. Insert 

3. Update 

Guru Murid 
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2.7.6  Relational Keys 

Duplikasi record tidak boleh terjadi dalam sebuah relasi. Untuk mengantisipasi 

adanya duplikasi record dalam sebuah relasi, maka dibutuhkan suatu key yang unik, 

yang dinamakan primary key. Foreign key merupakan satu atau lebih atribut di dalam 

sebuah relasi yang juga merupakan primary key pada relasi atau tabel lain, sehingga 

dapat digunakan untuk menghubungkan satu relasi dengan relasi lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


