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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu aset pariwisata di

Indonesia yang menarik perhatian para wisatawan dalam negeri maupun

wisatawan luar negeri. Kota Pangkalpinang menjadi alternatif tujuan

wisata favorit selain Pulau Bali, diantaranya Pantai Parai, Pulau Ketawai,

dan pantai-pantai lainnya yang ada di Pulau Belitung.

Sebagai kota yang sedang berkembang untuk menarik dan

memudahkan wisatawan, keberadaan objek wisata ini akan sangat lengkap

jika didukung sarana dan prasarana serta fasilitas kuliner yang

menyediakan oleh-oleh dan souvenir khas Bangka, sehingga dapat

membantu para wisatawan dalam mencari cinderamata yang akan dibawa

untuk sanak saudara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perencanaan spasial sangat

berperan. Penerapan SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan langkah

yang tepat untuk mengetahui lokasi toko oleh-oleh dan souvenir khas

Bangka yang ada di kota Pangkalpinang. Karena telah diakui SIG

mempunyai kemampuan yang sangat luas, baik dalam proses pemetaan dan

analisis sehingga teknologi tersebut sering dipakai dalam proses

perencanaan tata ruang. Selain itu, pemanfaatan SIG dapat meningkatkan

efisiensi waktu dan ketelitian (akurasi) .

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang

dirancang untuk bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau

koordinat-koordinat geografi. SIG memiliki kemampuan untuk melakukan

pengolahan data dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan

menampilkan dan menganalisa data. Pengembangan SIG kedepannya
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mengarah berbasis Web yang dikenal dengan Web GIS. Hal ini disebabkan

karena pengembangan sistem di lingkungan jaringan telah menunjukan

potensi yang besar dalam kaitannya dengan geo informasi. Sebagai contoh

adalah adanya peta online sebuah kota dimana pengguna dapat dengan

mudah mencari lokasi yang diinginkan secara online melalui jaringan

intranet/internet tanpa mengenal batas geografi penggunanya.

Dengan demikian dalam menyusun Laporan Kuliah Praktek ini,

penulis mengangkat judul yaitu “Sistem Informasi Geografis Toko

Oleh-Oleh dan Souvenir Khas Bangka di Wilayah Kota

Pangkalpinang dengan Menggunakan Quantum GIS”, sebagai solusi

untuk lebih mempermudah dan mempercepat dalam pemantauan,

pencarian, dan pemberian informasi mengenai lokasi Toko Oleh-Oleh dan

Souvenir Khas Bangka yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang.

2. Masalah

a. Bagaimana memperkenalkan lebih jauh kepada wisatawan akan

keberadaan toko oleh-oleh dan souvenir khas Bangka dalam bentuk

yang lebih modern?

b. Bagaimana menyediakan peta letak lokasi toko oleh-oleh dan

souvenir khas Bangka yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang?

c. Bagaimana membuat input berupa peta digital untuk pemetaan toko

oleh-oleh dan souvenir khas Bangka yang ada di wilayah Kota

Pangkalpinang?

d. Bagaimana membuat GIS yang dapat memberikan informasi pada

masyarakat tentang tata letak toko oleh-oleh dan souvenir khas

Bangka secara lengkap, mudah diakses dan dapat

dipertanggungjawabkan?



3

3. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Laporan Kuliah Praktek ini adalah

membuat suatu aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web

mengenai lokasi Toko Oleh-Oleh dan Souvenir Khas Bangka yaitu sebagai

berikut:

a. Alat bantu pemerintah untuk pengambilan keputusan dan analisis

pemetaan di wilayah Kota Pangkalpinang.

b. Alat bantu pengelolaan dan pemantauan pendataan Toko Oleh-Oleh

dan Souvenir Khas Bangka di wilayah Kota Pangkalpinang.

c. Alat bantu untuk mengetahui dan menganalisis alternatif lokasi

yang potensial untuk pemetaan Toko Oleh-Oleh dan Souvenir Khas

Bangka di wilayah Kota Pangkalpinang.

d. Alat bantu berbagai pihak seperti masyarakat, pelaku bisnis, dan

wisatawan agar dapat membantu memberikan informasi lokasi

Toko Oleh-Oleh dan Souvenir Khas Bangka di wilayah Kota

Pangkalpinang secara cepat serta terkomputerisasi.

4. Batasan Masalah

Batasan masalah dari aplikasi ini adalah memberikan informasi

kepada pengguna mengenai titik-titik lokasi Toko Oleh-Oleh dan Souvenir

Khas Bangka, yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang serta

informasi-informasi yang terkait di dalamnya dengan menggunakan

Quantum GIS.

5. Metode Penelitian
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Metode Penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan

pada bagian-bagian yang terkait.

b. Pengamatan (Observasi)

Melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap

proses bisnis yang terjadi sehingga dapat diketahui urutan-urutan

dari awal sampai akhir.

c. Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan

pembuatan aplikasi Toko Oleh-Oleh dan Souvenir Khas Bangka

menggunakan Quantum GIS.

Pembuatan Laporan Kuliah Praktek ini menggunakan perangkat

keras dan perangkat lunak.Perangkat keras (Hardware) yang digunakan

adalah satu (1) unit Laptop dengan spesifikasi Hardware  sebagai berikut:

 Processor Pentium Intel Dual core

 Harddisk 320 GB

 RAM 1 GB

Perangkat Lunak (Software) yang digunakan:

 Quantum GIS 0.8.1

Prosedur Pembuatan:

 Penentuan Wilayah
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 Pengumpulan Data Spasial dan Non-Spasial

 Digitasi pada Quantum GIS

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kuliah Praktek ini disusun untuk

memberikan gambaran umum tentang penelitian yang

dijalankan.Sistematika penulisan Laporan Kuliah Praktek ini adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, masalah, tujuan, batasan masalah,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori yang mendukung pembuatan dan

teknologi yang digunakan dalam pengerjaan aplikasi pencarian letak lokasi

toko oleh-oleh dan souvenir khas Bangka menggunakan bahasa yang

singkat,  jelas dan terstruktur.

BAB III ORGANISASI

Berisikan tentang instansi Kuliah Praktek, berupa sejarah, struktur

organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian organisasi, serta berisi

tentang infrastruktur, software dan hardware yang digunakan instansi

untuk menunjang pekerjaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang penyelesaian masalah disertai penjelasan menggunakan

use case, uji coba dan penerapan aplikasi yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP
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Berisikan tentang kesimpulan dari pembuatan aplikasi yang dibuat dan

saran yang dianjurkan atas pembuatan aplikasi yang dibuat.


