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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pola penyebaran kepadatan penduduk suatu wilayah merupakan permasalahan yang sangat 

diperhitungkan oleh pemerintah untuk menentukan tingkat berbagai permasalahan yang dimiliki 

oleh suatu kawasan, seperti  tingkat penggunaan lahan, tingkat kesehatan dan fasilitas kesehatan, 

tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan, luas wilayah pemukiman dan luas wilayah ruang 

terbuka hijau, tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran, wilayah industry dan 

pertanian, dan masih banyak hal lain yang bisa digali melalui data pola penyebaran kepadatan 

penduduk suatu wilayah. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, penyajian data pola penyebaran kepadatan 

penduduk suatu wilayah ikut berkembang. Penyajian data kependudukan pada saat ini mulai 

menggunakan pemetaan dengan aplikasi sistem informasi geografis (SIG) karena dengan aplikasi 

tersebut akan lebih mempermudah penyajian data kependudukan dengan bentuk visualisasi peta 

yang interaktif dan lebih mempermudah pengolahan data. Sistem informasi geografis (SIG) 

adalah sebuah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk mengambil, menyimpan, 

menganalisa, dan menampilkan informasi dengan referensi geografis (Budianto. 2010). Data SIG 

dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu data grafis dan data atribut atau tabular. Data grafis 

adalah data yang menggambarkan bentuk atau kenampakan objek di permukaan bumi, 

sedangkan data tabular adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis tersebut 

(Pahlevy. 2010). 

Kota Batu merupakan daerah otonom yang termuda di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu 

terdiri dari 3(tiga) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan 

Bumiaji. Luas Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 Ha atau sekitar 0,42 persen 

dari total luas Jawa Timur. Daerah lereng dan berbukit memiliki proporsi lebih luas 

dibandingkan dengan daerah dataran (BPS 2015). Informasi mengenai penyebaran kepadatan 

penduduk di wilayah Kota Batu dalam pengolahan dan penyajiannya masih dalam bentuk tabel 

dan grafik secara manual dan belum di sajikan dalam bentuk peta. Padahal penyajian data 
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penyebaran kepadatan penduduk dalam bentuk peta akan membantu proses pengamatan pola 

penyebaran penduduk menjadi lebih mudah. 

Dari penjabaran diatas maka dalam tugas akhir ini akan dirancang aplikasi pemetaan 

penyebaran kepadatan penduduk yang dapat memberikan dan mengolah informasi tentang 

kepadatan penduduk Kota Batu berdasarkan tingkat kepadatan penduduk yang menempati 

wilayah setiap desa, berdasarkan tingkat usia penduduk yang menempati wilayah setiap desa dan 

berdasarkan tingkat usia pendidikan dari penduduk yang menempati wilayah setiap desa yang 

ada di wilayah Kota Batu, dengan tujuan agar bisa memberikan gambaran tentang struktur 

komposisi penduduk Kota Batu sehingga bisa memberikan kemudahan untuk mengambil 

kebijakan  terkait dengan masalah kependudukan dan pendidikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang  di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah : 

a. Bagaimana membuat aplikasi pemetaan penyebaran kepadatan penduduk Kota Batu 

berdasarkan tingkat kepadatan, tingkat usia dan tingkat usia pendidikan berbasis web 

b. Bagaimana mengolah data kepadatan penduduk, data usia pendidikan, data tingkat 

usia penduduk Kota Batu ke dalam bentuk peta geografis 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sehingga tidak keluar dari tema 

penelitian, yaitu sebagai berikut : 

a. Data kependudukan yang dipakai merupakan data kependudukan Kota Batu yang 

diambil dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Batu dan publikasi Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Batu 

b. Data yang akan digunakan adalah data kepadatan penduduk, data kepadatan 

berdasarkan tingkat usia, dan data tingkat usia pendidikan 

c. Penyajian data menggunakan web gis 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut : 

a. Membuat aplikasi pemetaan penyebaran kepadatan penduduk Kota Batu berdasarkan 

tingkat kepadatan, tingkat usia dan tingkat usia pendidikan berbasis web 
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b. Mengolah data kepadatan  penduduk ke dalam bentuk peta geografis 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti berupa alur 

sistematis mulai dari perumusan masalah sampai pada kesimpulan yang bertujuan agar proses 

dan hasil dari penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. beberapa tahapan tersebuat 

adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahap mencari dan mempelajari informasi dan referensi 

yang berkaitan dengan kepadatan penduduk, usia pendidikan, dan materi lainnya yang 

diangkat dalam tugas akhir ini 

b. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data tentang kependudukan dari dinas kependudukan dan 

catatan sipil Kota Batu dan data dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu. 

c. Analisa dan Desain 

Tahap analisa ini berguna agar aplikasi yang dibuat sehingga mudah dimengerti dan 

dipahami oleh user atau pengguna. Dan akan dilakukan perancangan desain dari 

system yang akan dibuat meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram, Class Diagram, ERD (Entity Relationship Diagram) dan Desain User 

Interface. 

d. Implementasi Sistem 

Implementasi merupakan tahapan pembuatan atau implementasi dari desain yang 

dibuat sebelumnya kedalam bentuk perangkat lunak web gis 

e. Pengujian dan Evaluasi 

Pengujian dan evaluasi dilakukan terhadap aplikasi pemetaan persebaran kepadatan 

penduduk yang telah dibuat untuk menentukan apakah aplikasi tersebut telah 

memenuhi kriteria hasil yang diinginkan. Pengujian aplikasi ini menggunakan metode 

blackbox testing dan pengujian UAT.  

f. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan merupakan laporan dari proses pembuatan dan hasil dari 

perangkat lunak yang dibuat, hal ini dilakukan agar semua data percobaan dan hasil 
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yang telah didapat bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lain 

atau untuk penelitian lanjutan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang tugas akhir ini , maka dijabarkan tetang 

sistematika penulisan yang dibagi ke dalam beberapa bab, diantaranya : 

a. Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini dijabarkan tentang latar belakang dari permasalahan yang dibahas, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

b. Bab II  : Landasan Teori 

Pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa teori dasar dan pengertian dari semua 

bahan pendukung didalam pembuatan pemetaan persebaran kepadatan penduduk kota 

batu berdasarkan tingkat usia berbasis web gis 

c. Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Penjelasan dalam bab ini berisi analisa dan perancangan dari aplikasi pemetaan 

persebaran kepadatan penduduk yang dibuat sehingga memudahkan pengguna untuk 

memahami dan menggunakannya. 

d. Bab IV : Implementasi Dan Pengujian 

Penjelasan tentang Implementasi atau pembuatan perangkat lunak dari rancangan 

sistem yang sudah dibangun dan dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak tersebut 

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

e. Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan 

juga berisi saran dari penulis untuk pengembangan lanjutan dari penelitian ini. 
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