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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pangkalpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

yang memiliki banyak tempat pusat kebugaran, yaitu: Cobra Fitnes dan Aerobic, 

Eva Fitnes dan Aerobic, , Didi Fitnes, Apace Fitnes, Formula Fitnes, Angga 

Fitnes, Sanggar Yuli, Sanggar Cintya, Bintang Fitnes, Sanggar Licia, Sanggar 

Mariana, Sanggar Gihon Flow Aerobic, Sanggar Grisell, Permata Sriwijaya, 

kakiku spa & reflection, Kakiku Spa & reflection Premium ,Balini Spa & 

reflection, Royal Grarden, sanggar salma spa & aerobic dan Sanggar Griya 

Salmah.  

Berdirinya beberapa pusat kebugaran memiliki respon positif bagi 

masyarakat di kota Pangkalpinang, dilihat dari pengunjung yang semakin hari 

semakin bertambah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama 

pengunjung, para pengunjung datang ke pusat kebugaran dikarenakan beberapa 

alasan, diantaranya: karena kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya hidup 

sehat, dorongan yang tinggi untuk memiliki tubuh yang ideal, sebagai gaya hidup 

agar terlihat lebih mewah, dan banyak tekanan pada pekerjaan sehingga 

mendorong pengunjung untuk mengurangi tekanan dengan cara berolahraga di 

pusat kebugaran 

  Latihan kebugaran memiliki manfaat, yaitu: meningkatkan kemampuan 

otak; meredakan stress; meningkatkan energi; membantu mencegah penyakit; 

menguatkan jantung; membantu menambah berat badan; mampu meningkatkan 

penampilan; menambah teman. Selain itu latihan kebugaran dapat mendukung 

perkembangan kognitif, keterampilan sosial, perkembangan motorik, mendorong 

rasa percaya diri (Hardjawikarta, 2014).  

Pusat kebugaran yang sangat diminati oleh pengunjung dan memiliki 

banyak manfaat, sehingga para pengelola harus memenuhi unsur utama dalam 

pengelolaan tempat pusat kebugaran, yaitu: tentang daya tarik tempat pusat 
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kebugaran, pusat kebugaran yang ada dikota Pangkalpinang sudah memiliki daya 

tarik, ini terbukti dengan rasa keingintahuan masyarakat yang belum pernah 

berkunjung ke pusat kebugaran yang ada di Pangkalpinang yaitu dengan bertanya 

kepada masyarakat yang sudah pernah berkuinjung dan bahkan bertanya kepada 

pengunjung yang sudah menjadi anggota pada  pusat kebugaran tersebut. Unsur 

utama yang kedua yaitu memiliki fasilitas yang lengkap sudah terbukti dengan 

adanya fasilitas di masing-masing pusat kebugaran dilihat langsung ke lokasi. 

Sedangkan unsur utama yang ketiga, ini merupakan unsur utama yang paling 

penting, bila unsur yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, masyarayat maupun 

tidak akan bisa sampai ke lokasi apabila mengalami kesulitan untuk mencapai 

lokasi pusat kebugaran tersebut.  

Permasalahan kesulitan untuk mencapai lokasi pusat kebugaran yang 

penulis temukan dilapangan yang pertama adalah, masyaratat yang tidak tahu 

lokasi pusat kebugaran  sehingga untuk dapat mencapai lokasi pusat kebugaran , 

mereka harus bertanya-tanya dengan masyarakat yang lainnya yang sudah pernah 

berkunjung atau bahkan yang sudah menjadi anggota pada pusat kebugaran, yang 

kedua adalah masyarakat yang sudah pernah mendengar nama pusat kebugaran 

tapi tidak ada tempat bertanya dimanakah lokasi tempat kebugaran tersebut 

dikarenakan masyarakat yang dikenalnya juga tidak mengetahui lokasi tersebut, 

sehingga untuk sekedar survey lapanganpun masyarakat menjadi kesulitan dan 

ragu untuk datang ke lokasi pusat kebugaran tersebut.  

Salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi 

Geografis dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui lokasi pusat 

kebugaran tersebut dimanapun mereka berada. SIG adalah sebuah alat bantu 

manajemen berupa informasi berbantuan computer yang terkait dengan system 

pemetaan dan analisis terhadap sesuatu (Qoriani, 2012).  

Kemampuan Sistem Informasi Geografis berbeda dengan system lainnya, 

yaitu untuk menjelaskan kejadian. Perencanaan strategi, dan memprediksi apa 

yang terjadi. Kemampuan Sistem Informasi Geografis antara lain: memetakan 

letak, memetakan kuantita, memetakan perubahan, dan memetakan apa yang 
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terjadi di luar dan di dalam lokasi pusat kebugaran(Gunawan, 2011). Sistem 

Informasi Geografis juga dapat membantu calon pengunjung untuk mengetahui 

fasilitas apasaja yang tersedia pada tiap pusat kebugaran. 

Megetahui peminat pusat kebugaran yang semakin bertambah, dan melihat 

masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Geografis Berbasis Web Pemetaan Lokasi Pusat Kebugaran di 

Kota Pangkalpinang ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Membuat aplikasi Sistem Informasi Geografis pemetaan lokasi pusat 

kebugaran  yang ada di Kota Pangkalpinang sehingga dapat di akses dengan 

mudah oleh masyarakat luas. 

b. Membuat aplikasi Sistem Informasi Geografis pemetaan lokasi  pusat 

kebugaran yang ada di Kota Pangkalpinang berbasis web gis. 

c. Menyajikan informasi pemetaan lokasi pusat kebugaran Kota Pangkalpinang 

berupa data spasial. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Dapat membuat aplikasi Sistem Informasi Geografis pemetaan lokasi pusat 

kebugaran di Kota Pangkalpinang sehingga dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat luas. 

b. Dapat membuat aplikasi Sistem Informasi Georafis pemetaan lokasi pusat 

kebugaran di Kota Pangkalpinang bebasis web gis. 

c. Menyampaikan informasi pemetaan lokasi pusat kebugaran yang ada di Kota 

Pangkalpinang dalam bentuk data spasial. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan penelitian ditetapkan, untuk memberikan ketegasan dalam cakupan 

penelitian, yaitu sebagai berikut:  

a. Sumber data pusat kebugaran diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

Olahraga Kota Pangkalpinang. 

b. Pengambilan koordinat pusat kebugaran diperoleh dari pengamatan langsung di 

lapangan. 

c. Peta yang ditampilkan hanya sebatas wilayah Kota Pangkalpinang. 

d. Pembuatan peta Kota Pangkalpinang dengan cara digitasi menggunakan 

aplikasi Quantum GIS 1.8.0-Lisboa. 

e. Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Geografis menggunakan aplikasi 

Quantum GIS 1.8.0-Lisboa, Mapserver, Pmapper, bahasa pemrograman 

HTML (HyperText Markup Language), PHP (Hypertext Preprocessor), Java 

Script, CSS (Cascading Style Sheets, dan Mapscript. 

f. Aplikasi Sistem Informasi Geografis ini hanya memberikan data keluaran 

berupa peta Kota Pangkalpinang, informasi nama, fasilitas, dan lokasi pusat 

kebugaran kota Pangkalpinang. 

g. Visualisasi peta pada web gis dilengkapi dengan fasilitas zooming (pembesaran 

gambar) dan search (pencarian). 

h. Pada penelitian ini hanya sampai pada tahap pengujian (testing) web gis saja. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode Waterfall 

dalam pembutan Web Gis yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1.5.1 Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Data dokumentasi diperoleh langsung dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan 

Olahraga Kota Pangkalpinang berupa data lokasi pusat kebugaran yang ada dan 

informasi yang berhubungan dengan tempat pusat kebugaran tersebut  
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan pihak lain yang masih 

berhubungan dengan  proses penelitian. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan berupa titik koordinat 

lokasi pusat kebugaran. 

d. Studi Literatur/Pustaka 

Pada metode ini, penulis membaca dan menelaah berbagai data baik berupa buku 

atau literatur yang berhubungan dengan Sistem Informasi Geografis dan masalah 

yang akan dibahas. 

1.5.2 Analisis Sistem 

a. Analisis Masalah 

b. Analisis Sistem yang Berjalan 

c. Analisis Proses/Activity Diagram 

d. Analisis Keluaran  

e. Analisis Masukan 

f. Analisis Kebutuhan Sistem 

g. Use Case Diagram 

h. Deskripsi Use Case 

1.5.3 Perancangan Sistem 

a. Rancangan Proses/Flow Chart 

b. Rancangan Keluaran 

c. Rancangan Masukan 

d. Rancangan Basis Data 

e. Sequence Diagram 

f. Class Diagram 

g. Rancangan Layar 

h. Desain Peta 

i. Desain Peta ke Framework Pmapper (MS4W) 

j. Desain Website 
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1.5.4 Implementasi dan Pembahasan 

a. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

c. Kebutuhan Fungsional 

d. Pengujian Menggunakan Black Box 

e. Pengujian Peta Pada Pmapper 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab,yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelakan mengenai Latar Belakang,Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Masalah, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan  

dalam  pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web 

pemetaan lokasi pusat kebugaran di kota Pangkalpinang. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi 

yang membahas tentang perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web pemetaan lokasi pusat 

kebugaran  di kota Pangkalpinang. 

BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan bagaimana membuat sebuah model proyek yang 

mendefinisikan penelitian yang dibuat seperti objective project, Identifikasi 

Stakeholder,  Identifikasi Deliverables, penjadwalan proyek, RAB dan 

struktur tim proyek sehingga dapat berjalan dengan baik. 

BAB IV ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem, perancangan sistem, 

perancangan layar dan perancangan basis data dalam pembuatan Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis berbasis web pemetaan lokasi pusat kebugaran 

di kota Pangkalpinang. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan tentang penerapan implementasi dari Sistim Informasi 

Geografis berbasis web dengan menampilkan antar muka, cara kerja dan 

penggunaanya serta kesimpulan dan saran dalam pembuatan Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Pemetaan lokasi pusat kebugaran 

Di Kota Pangkalpinang serta Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


