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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan hal yang penting bagi masyarakat, baik informasi

apapun itu, dengan adanya suatu informasi dapat membantu masyarakat

mengetahui berbagai permasalahan sesuai dengan informasi tersebut dengan

didukung oleh teknologi saat ini. Kebutuhan masyarakat global akan teknologi

informasi pada zaman sekarang ini semakin meningkat. Tanpa kita sadari

teknologi informasi berperan sangat penting di masyarakat dan memberikan

banyak manfaat pada kebutuhan sehari-hari. Selain itu teknologi informasi pada

saat ini merupakan kebutuhan skunder di kehidupan masyarakat dalam penyedia

dan pemberi informasi secara real-time, cepat, dan akurat.

Mengingat pesatnya kemajuan teknologi yang sudah merambah semua

bidang serta pola kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah relatif maju, dapat

dipastikan bahwa hampir semua orang saat ini sudah memanfaatkan internet

sebagai media informasi. Dengan adanya internet dapat menunjang efektifitas

dalam segala bidang, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi

serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang diutuhkan oleh instansi,

badan usaha atau lembaga lainnya.

Pada saat ini kemajuan sistem informasi dapat dirasakan masyarakat dalam

berbagai bidang seperti, bidang kesehatan, bidang pemerintah, bidang ekonomi,

bidang industri, bidang transportasi, bidang perbankan, dan bidang pendidikan.

Instansi yang bergerak pada bidang pendidikan sistem informasi yang berguna

untuk pendataan sekolah-sekolah yang dapat memberikan informasi mengenai

lokasi sekolah yang diinginkan.

Kabupaten Bangka Tengah memiliki banyak lokasi SMP/MTS yang

berada di beberapa kecamatan namun tidak semua masyarakat di kabupaten

Bangka tengah mengetahui letak lokasi-lokasi sekolah tersebut, hanya sebagian

kecil saja yang mengetahui lokasi sekolah dan lokasi yang diketahui sebatas

daerah yang dekat dengan tempat tinggal saja. Masih banyak masyarakat Bangka

Tengah yang belum mengetahui lokasi sekolah selain tempat tinggal mereka, hal
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ini membuat masyarakat sulit untuk mencari lokasi sekolah yang lain yang sesuai

mereka inginkan. Oleh Karena itu penulis mencoba merancang aplikasi sistem

informasi geografis letak SMP/MTS di Kabupaten Bangka Tengah, dengan

maksud supaya masyarakat Kabupaten Bangka Tengah mengetahui informasi

mengenai obyek letak SMP/MTS tersebut yang tersebar di wilayah kabupaten

Bangka Tengah.

Pemanfaatan sistem informasi geografis sebagai media penyajian

informasi, khususnya dalam bentuk peta secara elektronik saat ini dan masa

mendatang sangat diperlukan karena memiliki banyak keuntungan antara lain

pengguna informasi dapat melakukan pencarian lokasi pada peta untuk sebuah

obyek secara interaktif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka masalah dapat

dirumuskan:

Bagaimana membangun aplikasi sistem informasi geografis yang dapat

memetakan lokasi SMP/MTS di Kabupaten Bangka Tengah.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memberikan batasan masalah dalam penulisan ini, telah ditetapkan

batasan penulisan sebagai berikut :

a. Sistem mampu menampilkan peta lokasi, tentang informasi mengenai

lokasi SMP/MTS yang hanya di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu nama

sekolah, alamat sekolah, foto sekolah, dan nomor telepon.

b. Data mengenai lokasi SMP/MTS diambil berdasarkan data yang ada pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

c. Sistem dapat diakses masyarakat dengan menggunakan jaringan internet.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan lokasi SMP/MTS di Kabupaten

Bangka Tengah yang dapat:
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a. Menyajikan informasi mengenai objek tempat SMP/MTS yang tesebar di

wilayah kabupaten Bangka tengah.

b. Memberikan data akurat yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang

membutuhkan informasi dan ingin bekerjasama dengan pengurus

kabupaten.

c. Mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan

sebagai atribut suatu lokasi atau obyek.

d. Memperkenalkan teknologi WebGis kepada seluruh masyarakat.

Penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain

sebagai berikut:

a. Mempermudah masyarakat untuk mencari lokasi SMP/MTS yang ada di

Kabupaten Bangka Tengah.

b. Mengetahui peta letak persebaran lokasi SMP/MTS di Kabupaten Bangka

Tengah.

c. Memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan Bangka Tengah dalam

menjalani salah satu tugasnya dalam memberikan layanan serta informasi

kepada masyarakat.

d. Menjadi Referensi untuk penulis yang lainnya dalam pengembangan

aplikasi SIG.

e. Media pembelajaran untuk mahasiswa STMIK Atma Luhur dalam

pembuatan aplikasi SIG.

1.5. Metode Penelitian

Proses penulisan laporan untuk skripsi ini diperoleh dari:

a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung informasi tentang SMP/MTS

yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan pada Dinas

Kabupaten Bangka Tengah.

b. Dokumentasi, yaitu data diperoleh langsung dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Bangka Belitung berupa data lokasi SMP/MTS yang ada dan

informasi yang berkaitan dengan tempat SMP/MTS yang ada.
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c. Studi Literatur, yaitu membaca dan memahami berbagai data baik berupa

buku atau literature yang ada di internet yang berhubungan dengan GIS.

d. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab atau diskusi langsung dengan

narasumber.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penulisan, batasan masalah, metodologi penulisan, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan

dan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB III PEMODELAN PROYEK

Pada bab ini menjelaskan pemodelan proyek dalam membuat dan

mengembangkan aplikasi, mulai dari anggaran, waktu dan

penjadwalan peroyek pelaksanaan maupun tim serta stakeholder yang

terlibat pada proyek pembuatan aplikasi ini.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini akan membahas mengenai analisa masalah, perancangan

sistem, rancangan database, implementasi, serta kelebihan dan

kekurangan aplikasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.


