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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Profil Kota Malang 

2.1.1 Sejarah Singkat Sepakbola Kota Malang 

Kota Malang adalah sebuah kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya yang 

berada di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup 

sejuk. Kota Malang merupakan salah satu dari bagian Malang Raya bersama 

Kabupaten Malang dan Kota Batu. Selain dijuluki kota pelajar kota Malang juga 

identik dengan klub sepakbola kebanggaanya yaitu Arema. Walaupun Klub 

Sepakbola Arema baru berdiri pada tahun 1987, tetapi kecintaan warga Malang 

sudah muncul lebih lama sejak terbentuknya klub lokal bernama Go Ahead tahun 

1898 pada masa Hindia Belanda. 

Selain klub sepakbola Go Ahead yang didominasi para kolonial belanda, juga 

terdapat klub-klub yang dibentuk oleh komunitas Tionghoa diantaranya Kam Soe 

Twie dan Tjoe Kian Hwee pada 1913 serta Hak Sing Hwee pada 1914. Seperti 

layaknya persepakbolaan wilayah lain, persepakbolaan kota Malang juga memiliki 

persatuan klub yang menaungi tim-tim sepakbola yang diberi nama Malangsche 

Voetbal Bond (M.V.B) yang di dirikan pada tahun 1922. 

Pada saat revolusi fisik serta masa pendudukan jepang, persatuan sepakbola 

Malangsche Voetbal Bond(M.V.B) ini sempat bubar, yang kemudian berdiri lagi 

pada tahun 1949 dengan nama Persatoean Sepakbola Malang(P.S.M). Persatuan 

sepakbola ini lah yang kemudian menjelma menjadi persema pada 20 juni 1953. 

Namun sesungguhnya nama persema sendiri telah digunakan pada tahun 1951 dan 

1952. 

Dari tim-tim yang berada di kompetisi internal milik persema itu lah 

kemudian lahir bakat-bakat besar pemain sepakbola di Malang. Bahkan salah satu 

timnya kini telah menjadi raksasa di dunia sepakbola indonesia yaitu Arema. Selain 

sebagai tim yang besar, Persema dan Arema merupakan penghasil pemain-pemain 

top di liga sepakbola Indonesia. 

Prestasi yang dimiliki oleh Arema dan Persema ini juga sudah dipupuk sejak 

masa lalu. Pada sekitar tahun 1930-an, kota Malang dikenal sebagai kandang dari 
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pemain-pemain terbaik di pulau Jawa. Hal ini lah yang sampai sekarang kota 

Malang tetep mempertahankan eksistensinya dalam dunia persebakbolaan dengan 

mendirikan beberapa sekolah sepakbola agar dapat memunculkan pemain-pemain 

baru yang berkualitas (Permana, 2016).  

2.1.2 Geografis Kota Malang 

Kota Malang yang berada di provinsi jawa timur memiliki ketinggian antara 

440 – 667 meter diatas permukaan air laut. Kota Malang yang letaknya dikelilingi 

oleh Kabupaten Malang ini berada pada posisi antara 112,06º - 112,07º Bujur Timur 

dan 7,06º - 8,02º Lintang Selatan, dengan dibagi menjadi 5 Kecamatan diantaranya: 

a. Kecamatan Blimbing 

b. Kecamatan Kedung kandang 

c. Kecamatan Klojen 

d. Kecamatan Sukun 

e. Kecamatan Lowokwaru 

2.1.3 Pelatihan Sepakbola Kota Malang 

Kota Malang memiliki 29 Sekolah Sepak Bola dengan proses pelatihan dan 

pembinaan yang berbeda-beda. Umumnya pembinaan dalam sekolah sepak bola 

dimulai sejak usia dini dengan mengikuti proses latihan dan pembinaan yang 

berjenjang dan berkesinambungan hingga menjadi pemain profesional. Dari data 

PSSI Kota Malang Sekolah Sepakbola(SSB) Kota Malang tersebar di setiap 

kecamatan, diantaranya : 

Tabel 2.1 Daftar SSB Kota Malang 

NO Nama SSB Kecamatan 

1 SSB. Alap-Alap 

Kec.Blimbing 

2 SSB. Putra Arema 

3 SSB. RSSA 

4 SSB. RDS United 

5 SSB. Young Panzer 

6 SSB. Putra Yudha 

7 SSB. Mahaputra 

8 SSB. Arema-Domhil 

Kec.KedungKandang 
9 SSB. Gajayana 

10 SSB. Bina Satria 

11 SSB. Sawojajar 
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12 SSB. Djagung 

13 SSB. Porma 

14 SSB. Halilintar 

Kec.Klojen 
15 SSB. Indonesia Muda 

16 SSB. Mitra Malang 

17 SSB. UMM 

18 SSB. Putra Dewa 

Kec.Sukun 19 SSB. Mulyorejo 

20 SSB. Tunas Bangsa 

21 SSB. Kejora Merjosari 

Kec.Lowokwaru 

22 SSB. Nusantara 

23 SSB. Brazil Style Football 

24 SSB. UB 82 

25 SSB. Ganthari 

26 SSB. N-Barata 

27 SSB. Tunjung Sekar 

28 SSB. Porto 

29 SSB. Cobra 

Pada tabel 2.1 tersebut menunjukkan bahwa sekolah sepak bola berjumlah 29 

yang tersebar di 5 kecamatan diantaranya pada kecamatan Blimbinng terdiri dari 7 

sekolah sepak bola, kecamatan Kedungkandang terdiri dari 6 sekolah sepak bola, 

kecamatan Klojen terdiri dari 4 sekolah sepak bola, kecamatan sukun terdiri dari 3 

sekolah sepak bola dan kecamatan Lowokwaru terdiri dari 9 sekolah sepakbola. 

2.2 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis pada dasarnya terdiri dari tiga unsur pokok yang 

menjadi satu kesatuan, yaitu: sistem, informasi dan geografis. Dimana 

penjelasannya sebagai berikut. 

a. Sistem 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling terhubung dan 

berinteraksi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan 

(Hartono, 2000). Sistem sering dibutuhkan untuk mendiskripsikan beberapa hal 

salah satunya untuk aktivitas pemrosesan data. Sistem juga dapat di jumpai di 

berbagai bidang ilmu salah satunya pada bidang ilmu SIG yang digunakan untuk 

menggambarkan interaksi suatu set entitas yang mudah. 
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b. Informasi 

Informasi adalah suatu data yang sudah dilakukan pengolahan dari 

ketidakjelasan tentang suatu kejadian menjadi lebih berguna bagi pembacanya. 

Sumber dari suatu informasi adalah data, dimana kata data tersebut adalah suatu 

fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Kejadian nyata merupakan 

suatu objek, seperti benda, tempat dan orang yang benar-benar dapat terlihat 

(Hartono, 1999). 

c. Geografis 

Geografi adalah ilmu mengenai tempat yang merepresentasikan fenomena-

fenomena di seluruh dunia. Istilah geografis di gunakan dalam bidang GIS, karena 

GIS di bangun didasarkan pada data geografi atau spasial. 

Dari ketiga definisi tersebut, diambil definisi yang mewakili Sistem Informasi 

Geografis secara umum yaitu sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang 

untuk mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data yang 

tereferensi secara spasial (Charter, 2004). Selain itu SIG dapat dikatakan sebagai 

sistem informasi yang menyediakan informasi dalam bentuk grafis dengan 

menggunakan peta sebagai antarmuka (Prahasta, 2002). 

2.2.2 Subsistem SIG 

Menurut (Prahasta, 2005), SIG terdiri dari beberapa subsistem diantara : 

a. Data Input, Subsistem ini berfungsi dalam mengumpulkan dan menyediakan 

data spasial dan non spasial dari berbagai sumber informasi. Subsistem ini 

juga yang melakukan proses digitasi yaitu proses mengkonversi dari data 

analog ke dalam bentuk digital dengan menggunakan proses scanning. 

b. Data Output, Subsistem ini berfungsi menampilkan hasil pengelolaan dari 

keseluruhan atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun 

hardcopy seperti: peta, grafik, tabel dan lain sebagainnya. 

c. Data Manajemen, Subsistem ini berfungsi untuk mengelola data spasial 

maupun data atribut kedalam basis data agar data mudah dipanggil kembali, 

untuk proses pembaharuan data.  

d. Analisis dan Manipulasi Data, Subsistem ini berfungsi dalam menentukan 

informasi yang dihasilkan oleh SIG. Selain dapat menentukan informasi juga 
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dapat melakukan manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang 

diinginkan. 

2.2.3 Komponen SIG 

Menurut (John, 2003) SIG dapat dioperasikan dengan beberapa komponen 

sebagai berikut :  

a. Manusia, sebagai komponen yang bertugas untuk mengoperasikan dan 

mengembangkan sistem. Orang yang dapat mengoperasikan dan 

mengembangkan sistem contohnya operator, administrator, programmer, 

analis bahkan stakeholder. 

b. Metode, sebagai komponen yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan pada SIG. SIG dapat dikatakan baik jika aspek desain dan 

realitasnya dapat mendukung. 

c. Data, sebagai komponen terpenting dalam SIG. Terutama pada data input 

yang dituntut memiliki keakurasian yang tinggi dalam menghasilkan data 

output. Data yang digunakan pada SIG berupa data spasial(peta, grafik, 

kordinat) dan data atribut(pendataan penduduk, data hasil survei, data statistik 

dan lain-lain).  

d. Software, sebagai komponen yang berfungsi untuk menyimpan, memproses, 

mengelola, dan menganalisisa data spasial. Software yang digunakan dalam 

SIG seperti ArcGIS, ArcView, Quantum GIS, MapInfo, dan lain-lain. 

e. Hardware, sebagai komponen yang berfungsi untuk menjalankan SIG, seperti 

halnya berupa komputer atau laptop, scanner dan perangkat pendukung lain. 

2.2.4 Fungsi SIG 

Menurut (Prahasta, 2002) SIG berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

dalam menganalisa informasi spasial secara sistematis guna untuk perencanaan dan 

pengambilan keputusan. Disisi lain SIG juga dapat memberi informasi kepada 

pengambil keputusan untuk kebutuhan analisis dan penerapan database keruangan. 

Dalam memproses data geografik, SIG memiliki dua pemodelan data yaitu model 

data sekarang dan model data lama, yang membedakan diantara keduanya terletak 

pada proses data digital.  
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2.2.5 Kemampuan SIG 

SIG memiliki kemampuan dalam menghubungkan antar data pada titik 

tertentu di bumi, menggabungkan, menganalisis dan memetakan  hasilnya (Oktafia, 

2012).  Berikut adalah kemampuan yang dimiliki SIG diantaranya : 

a. Mengetahui perkembangan dan perubahan fenomena yang terjadi di muka 

bumi. 

b. Menampilkan posisi suatu tempat di muka bumi sehingga dapat dilakukan 

analisa. 

c. Mencari dan menentukan lokasi yang tepat untuk kepentingan tertentu 

dengan memperhatikan kondisi wilayah. 

d. Memperkirakan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada kurun waktu 

tertentu. 

e. Mengetahui persebaran dari suatu fenomena. Contohnya persebaran 

permukiman suatu wilayah yang di pengaruhi oleh keberadaan objek lain di 

antaranya jalan, sungai, fasilitas kota dan lain sebagainya. 

2.3 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 

2.3.1 Pengertian WebGIS 

WebGIS merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi geografis. 

WebGIS sendiri adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menampilkan data informasi yang menunjukkan suatu lokasi objek 

tertentu dengan menggunakan jaringan internet. (Painho, 2001). 

WebGIS memiliki beberapa tahapan dalam pembangunannya salah satunya 

pembuatan basis data yang mendukung optimalisasi dari sistem yang akan dibuat. 

Dalam penyimpanannya basis data yang dibuat harus memiliki keamanan yang baik 

serta memberikan kemudahan dalam pengaksesannya.   

Pada umumnya SIG  konvensional saat melakukan akses data dibutuhkan 

aplikasi khusus untuk menjalankannya. Berbeda dengan WebGIS yang 

pengaksesan datanya lebih mudah karena tidak membutuhkan aplikasi khusus. 

Hanya saja dibutuhkan jaringan internet dengan beberapa aplikasi internet browser 

diantaranya seperti Google Crome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain-

lain. 
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2.3.2 Arsitektur WebGIS 

Pada lingkungan web dibutuhkan web server yang fungsinya digunakan 

untuk melakukan komunikasi antar komponen yang berbeda. Berdasarkan standart 

geo komunikasi data yang berbeda dan sangat spesifik maka diperlukan 

pengembangan arsitektur system yang mengikuti arsitektur ‘Client Server’. Dimana 

arsitektur WebGIS ini dapat di gambarkan sebagai berikut :  

 
Gambar 2.1 Arsitektur Sistem WebGIS 

Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa software berada pada sisi client yang 

kemudian berkomunikasi dengan server yang menyediakan data melalui web 

protokol seperti HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Pada arsitektur web, sebuah 

web server juga memiliki tugas untuk mengatur komunikasi dengan server side GIS 

komponen dimana server side komponen bertanggung jawab atas koneksi kepada 

database spasial (Charter, 2004). 

2.3.3 Manajemen Data 

Pada manajemen data di butuhkan sebuah DBMS (Database Management 

System) yang berfungsi untuk memanajemen data geografis. Pada analisis spasial 

system manajemen database dapat menggunakan beberapa aplikasi diantaranya 

MySQL, PostgreSQL, Oracle Spatial, Informix, DB2, dan. Ingres (Charter, 2004). 

2.3.4 Kelebihan Dan Kelemahan WebGIS 

Menurut (Prahasta, 2007) WebGIS memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan, diantaranya : 

a. Kelebihan WebGIS 

 Data menjadi terpusat pada satu tempat. 

 Biaya yang murah untuk hardware dan software yang digunakan. 

 WebGIS Lebih mudah digunakan. 

 Pengaksesan yang lebih luas. 
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b. Kelemahan WebGIS  

 Lamanya waktu akses berdampak pada server maupun client. Lamanya waktu 

akses dipengaruhi  pada koneksi internet, traffic web site, efesiensi data dan 

juga spesifikasi komputer yang rendah. 

 Diperlukakan pengaturan pada resolusi dan ukuran tampilan monitor agar 

sesuai dengan tampilan web.  

 Kompleksitas dan ketahanan sistem 

 Variasi dari teknologi baru. 

2.4 OpenGeo 

2.4.1 Pengenalan OpenGeo 

OpenGeo adalah sebuah paket lengkap dari perangkat lunak geospasial 

berbasis web dengan sistem operasinya bersifat open source. OpenGeo memiliki 

tugas dalam mengelola data, dan menampilkan data pada WebGIS (ns, 2013). 

berikut adalah Perangkat lunak yang terdapat pada paket perangkat lunak OpenGeo 

diantaranya: 

a. PostGIS  

PostGIS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis 

data spasial. Selain itu PostGIS juga memiliki kemampuan dalam pengolahan data 

spasial di PostgreSQL. Bahkan PostGIS juga dapat dinamakan sebagai PostgreSQL 

Spatial, karena mempunyai kepemilikan terhadap Spatial database extension. 

b. GeoServer 

GeoServer adalah perangkat lunak server yang digunakan untuk mengubah 

dan mempublikasikan data Geo spasial. 

c. GeoExplorer 

GeoExplorer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

mempublikasikan hasil pemetaan yang sudah dilakukan secara online dengan 

menggunakan  sistem kerja WMS. 

d. GeoWebCache 

GeoWebCache adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mempercepat 

menampilkan peta yang tersimpan pada OpenGeo, dengan melakukan 

penyimpanan gambar yang sering diakses. 
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2.4.2 Pengenalan GeoServer 

Geoserver merupakan perangkat lunak server yang digunakan untuk 

melakukan pengelolaan data Geo Spasial. Geoserver bersifat lintas sistem operasi 

yang dapat menampilkan data spasial. Selain itu Geoserver berperan penting dalam 

menjembatani sekumpulan data geospasial dalam bentuk file, basis data dan 

layanan lainnya. Dimana data tersebut dapat ditafsirkan kedalam protokol web 

service dengan menggunakan standar OGC (Open Geospatial Consortium). Web 

service yang dapat digunakan oleh Geoserver diantaranya Web Map Service 

(WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS) dan lain-lain 

(KEMENRISTEK, 2013). 

2.5 ArcGIS 

ArcGIS adalah sebuah paket lengkap perangkat lunak yang dikembangkan 

oleh ESRI (Environment Science & Research Institue) yang merupakan kumpulan 

fungsi yang berbeda dari berbagai macam perangkat lunak GIS seperti GIS dekstop, 

server, dan GIS berbasis web. Perangkat lunak ini dirilis pada tahun 2000 ini telah 

memiliki berbagai macam perangkat lunak didalamnya utama yaitu ArcGIS 

Dekstop yang merupakan perangkat lunak GIS profesional yang komprehensif yang 

dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu : 

 ArcView yaitu komponen yang fokus pada penggunaan data yang 

komprehensif, pemetaan dan analisis.  

 ArcEditor yaitu merupakan komponen yang lebih fokus pada pengelolaan 

data spasial. 

 ArcInfo yaitu komponen yang lengkap dalam penyajian fungsi-fungsi GIS 

termasuk untuk kepentingan analisa geoprosessing. 

ArcGIS merupakan perangkat lunak yang telah dilakukan penggabungan, 

pemodifikasian dan peningkatan dari 2 perangkat lunak ESRI yaitu ArcView GIS 

3.3 dan Arc/INFO Workstation 7.2(terutama untuk tampilannya). Pada ArcGIS 

dekstop juga memiliki 5 aplikasi dasar yakni  (Prahasta, 2015) : 

a. ArcMap, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, 

menampilkan, memilih dan mengedit peta. 
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b. ArcCatalog, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah 

(menjelajah, mengatur, mambagi, menyimpan) berbagai macam data spasial 

dalam pengerjaan SIG.  

c. ArcGlobe, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan 

peta yang terhubung langsung dengan internet secara 3D ke dalam bola dunia. 

d. ArcScene, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan 

dan mengolah peta kedalam bentuk 3D. 

e. ArcToolBox, merupakan kumpulan perangkat lunak yang digunakan sebagai 

tools dalam proses melakukan analisa keruangan. 


