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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama 

untuk menghasilkan tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output 

dalam sebuah proses transformasi yang terorganisir [1].Dari definisi teori tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi satu sama 

lain dengan menerima input, memprosesnya lalu mengeluarkan output untuk mencapai 

suatu tujuan. 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang sudah diproses atau data yang memiliki arti. [3]. Dari 

definisi teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah kumpulan data 

yang telah diproses menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki arti. 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling 

berhubungan dalam mengumpulkan (atau menerima), proses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan 

pengaturan dalam sebuah organisasi [4].Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari 

sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang melakukan pengumpulan data dan 

analisa data yang ada untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan oleh 

penerima dalam pengambilan keputusan. 

2.1.4 Pengertian Geografi 

Secara leksikal, geografi berasal dari kata Geo (bahasa Yunani) artinya bumi dan 

Grafien artinya mencitra, menguraikan. Geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

mencitrakan atau menggambarkan tentang keadaan bumi [5]. Jadi dari teori tersebut dapat 

disimpulkan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari permukaan bumi, iklim, 

penduduk, flora, fauna, serta sumber daya alam yang ada di bumi. 
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2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyimpan, memanipulasi dan menganalisis informasi geografi [7]. Dengan kata lain SIG 

secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang dapat 

memanajemen, memanipulasi dan menganalisis informasi-informasi kebumian. 

Komponen-komponen SIG, sebagai suatu sistem berbasis computer termasuk perangkat 

keras, perangkat lunak, data atau informasi dan juga operator yang mengoperasikan 

serangkaian proses manipulasi. 

 

Kecanggihan teknologi SIG yang sering dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi adalah 

kemampuannya yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi data spasial sekaligus 

dengan database yang ada didalamnya (biasanya disebut query). 

Beberapa keuntungan yang didapat dalam menggunakan SIG : 

 

•  Data dapat dikelola dalam format yang kompak dan jelas. 

•  Data dapat dikelola dengan biaya yang murah bila dibanding dengan survei lapangan. 

•  Data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. 

•  Komputer dapat mengubah data secara cepat dan tepat. 

•  Data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersama. 

•  Analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efesien. 

•  Data yang sulit ditampilkan secara manual, dapat diperbesar bahkan dapat ditampilkan 

secara tiga dimensi. 

•  Berdasarkan data yang terkumpul dapat dilakukan pengambilan 

keputusan dengan cepat dan tepat. 

 

2.1.6 Subsistem Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis terbagi menjadi beberapa subsistem, yaitu : 

1. Data Input 

Subsistem ini bertugas mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut 

dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau 

mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam format yang dapat 

digunakan oleh sistem informasi geografis. 
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2. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis 

data baik dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk harcopy seperti tabel, grafik, peta, 

dan lain-lain. 

3. Data Manajemen 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah 

basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbaharui, maupun diperbaiki. 

4. Manipulasi dan Analisis Data 

Subsistem ini menghasilkan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem 

informasi geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

2.1.7 Komponen Sistem Informasi Geografis 

Ada lima komponen untuk melakukan suatu proyek agar saling bekerjasama, yaitu : 

hardware, software, data, sumber daya manusia, dan prosedur. 

 

 Perangkat Keras / Hardware 

Perangkat keras yang biasanya digunakan dalam aplikasi SIG : 

1. CPU 

Merupakan pusat proses data yang terhubung dengan media penyimpanan dengan ruang 

yang cukup besar dengan sejumlah perangkat lainnya. 

2 Disk Drive 

Menyediakan tempat untuk membantu jalannya penginputan, membaca, proses dan 

penyimpanan data. 

3 Digitizer 

Digunakan untuk mengkonversi data dari peta ke dalam bentuk digital dan memasukannya 

ke dalam komputer. 

4 Plotter / Printer 

Digunakan untuk mencetak hasil dari data yang telah diolah. 

5 Tape Drive 

Digunakan untuk menyimpan data / program ke dalam pita magnetik atau untuk 

berkomunikasi dengan sistem lainnya. 
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6 VDU 

Digunakan untuk memudahkan user untuk mengontrol komputer dan perangkat-perangkat 

lainnya. 

 

 Perangkat Lunak / Software 

Software SIG berfungsi untuk memasukan, menganalisis dan menampilkan informasi SIG. 

Software SIG memiliki beberapa kemampuan utama, antara lain : 

• Memanipulasi atau menyajikan data geografis atau peta berupa layer. 

• Berfungsi untuk analisis, query, visualisasi geografis. 

• Penyimpanan data dan manajemen database (DBMS). 

• Graphical user interface (GUI). 

 

2.2 Metode Pengembangan Sistem 

Pada pengembangan sistem penulis menggunakan metode pengembangan sistem 

tradisional. Di mana tahap-tahapnya dapat dilihat pada gambar : 

 

 

Gambar 2-1 Metode Pengembangan Sistem (https://www.dlsweb.rmit.edu.au) 

 

Metode ini terdiri dari 5 tahap, yaitu : 

 

• Tahap Preliminary Investigasi 

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian terhadap objek, memperkirakan 

biaya dan keuntungan, mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi, mendapatkan 

persetujuan untuk memulai analisis sistem. 
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• Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan penganalisisan terhadap keadaan dan keperluan 

perusahaan, menganalisis sistem yang ada, manganalisis keadaan fungsional area dan 

keperluannya dan memutuskan fungsi-fungsi dari sistem yang baru seperti : 

karakteristik pengguna, dan tampilan pengguna.  

 

• Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem seperti mendesain user interface, 

database, mendesain aplikasi dan mendesain panduan mengenai aplikasi. 

 

• Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan persiapan fasilitas untuk perangkat keras, 

membangun komponen, melakukan testing, melakukan manualisasi untuk pengguna 

dan administrator. Apabila pada tahap implementasi ini aplikasi belum berjalan 

dengan baik maka dalam pengembangan sistem harus dikembalikan ke tahap analisis 

dan desain. 

 

• Sistem Operasional 

Pada tahap ini sistem sudah dapat berjalan dengan baik dan sistem sudah bisa 

dipakai dengan baik oleh pengguna [14]. 

 

2.3 Database 

Database merupakan koleksi bersama dari data logikal yang saling berhubungan, 

dan deskripsi dari data tersebut didesain untuk menemui kebutuhan informasi suatu 

organisasi [15]. 

Database adalah kumpulan terintegrasi dari occcurances file atau tabel yang 

merupakan representasi data dari suatu model enterprise [16]. Suatu database 

merepresentasikan entity, attribut, dan hubungan logical antar entity. Entity adalah 

distinct object pada organisasi yang akan dipresentasikan pada database. Entity dapat 

berupa orang, tempat, barang, konsep, atau event. Attribut adalah properti yang 

mendeskripsikan beberapa aspek dari objek yang ingin kita record dan relationship 

adalah asosiasi antar entity. 
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2.4 Teknologi Sistem 

 

2.4.1 PhoneGap 

PhoneGap adalah sebuah kerangka kerja/sistem open source yang dipakai untuk 

membuat aplikasi cross-platform mobile dengan HTML, CSS, dan JavaScript. 

PhoneGap menjadi suatu solusi yang ideal untuk seorang web developer yang tertarik 

dalam pembuatan aplikasi di smartphone. 

 

2.4.2 MySQL 

MySQL merupakan salah satu jenis database server yang bersifat Open Source 

dengan mengggunakan sistem database management system atau DBMS dan 

menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database yang terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu DDL, DML dan DCL. 

 

2.4.3 Google API 

Google API adalah sebuah layanan fitur aplikasi yang dibuat oleh Google 

Developer untuk menampilkan tampilan Peta yang mencakup Dunia. Aplikasi ini juga 

memiliki banyak fitur, seperti  adalah place location, rute, marker, dan semua data yang 

terkait dengan informasi geografis lainnya. 

 

2.4.4 Cordova 

Cordova adalah framework pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan 

pengembang untuk membuat aplikasi mobile dengan menggunakan CSS3, HTML5 dan 

JavaScript dengan menggunakan API yang spesifik seperti Kamera , Media Transfer 

untuk moble, dan GPS untuk masing-masing platform seperti Java untuk Android, Swift 

untuk iOS dan C# untuk Windows Phone. 




