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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang sangat 

pesat khususnya di bidang internet bisa di bilang juga perkembangan di 

bidang informasi. Tetapi masih banyak orang yang mengubah cara 

menyebarkan informasi dari cara tradisional menjadi cara modern dengan 

menggunakan suatu situs sebagai media penyebaran informasi yang lebih 

praktis, ekonomis dan dapat diakses di manapun secara luas. Pemanfaatan 

internet selain pemakai dapat melihat perkembangan teknologi dengan 

mengunjungi situs – situs yang ada, pemakai juga dapat memperoleh berbagai 

informasi didalamnya baik informasi dalam negeri maupun luar negeri. Setiap 

pengguna internet dapat berpartisipasi dalam segala waktu dan manfaatnya 

dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dan bidang. seperti dalam bidang 

perbankan, geografis, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan 

maupun bidang lainnya. 

Pemanfaatan internet juga terasa di bidang geografis, pada 

pemanfaatannya juga digunakan sebagai penyeberan informasi untuk 

mengetahui letak wilayah suatu Negara, kota maupun daerah. Penyebaran 

informasi geografis ini dapat berupa data spasial (wilayah) maupun data non 

spasial berupa informasi yang berhubungan dengan keberadaan wilayah. 

Penyebaran informasi pada bidang geografis juga bermanfaat pada bidang 

lainnya, termasuk di bidang pendidikan yang menggunakan informasi 

pemetaan (geografis) untuk menyebarkan informasi secara rinci dimana setiap 

kota maupun daerah itu mempunyai sarana pendidikan. 

Banyak penyebaran sarana pendidikan ini sangat lah pesat, kita bisa lihat 

dari tingkat SMA/SMK Negeri untuk jumlah SMA/SMK Negeri di kota 

Pangkalpinang sendiri ada 9 buah, Oleh karena sektor pendidikan memegang 

peranan penting terhadap kesejahteraan masyarakat kota Pangkalpinang. 

Disebabkan akan jumlah sekolah SMA/SMK Negeri itu tersebar diseluruh 
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kota Pangkalpinang ini sangat menyulitkan bagi masyarakat yang ingin 

mengetahui penyebaran informasi sekolahan di kota Pangkalpinang. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibuat system informasi 

geografis berbasis web. Hal ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan 

memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

mengenai penyebaran SMA dan SMK di kota Pangkalpinang. 

Dengan demikian dalam menyusun Laporan Kuliah Praktek ini,penulis 

mengangkat judul yaitu “Pemetaan Tata Letak SMA dan SMK Negeri di 

Pangkalpinang Dengan Menggunakan Quantum GIS Studi Kasus Dinas 

Pendidikan Kota Pangkalpinang” ,sebagai solusi untuk lebih mempermudah 

dan mempercepat dalam pemantauan,pencarian,dan pemberian informasi 

mengenai lokasi SMA dan SMK Negeri di Pangkalpinang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana membangun Sistem Informasi Geografis untuk 

pemetaan lokasi  SMA dan SMK Negeri di Kota Pangkalpinang. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan masalah yang digunakan dalam laporan ini, yaitu : 

1. Daerah yang menjadi objek adalah Gedung SMA dan SMK di kota 

Pangkalpinang dengan studi kasus Dinas Pendidikan Kota 

Pangkalpinang. 

2. Data yang ditampilkan hanya sebatas informasi Mengenai Sekolah 

secara umum seperti alamat dan nomor telepon. 

3. Untuk menvisualisasikan data pada peta geografis digunakan software  

Quantum GIS 

4. Untuk pengambilan titik koordinat menggunakan GPS Garmin. 

5. Informasi titik koordinat menggunakan format WGS 84/ UTM zone 

48s 
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1.4 Tujuan Penulisan 

a) Mempermudah masyarakat luas untuk mengetahui lokasi dan informasi 

SMA dan SMK di kota Pangkalpinang. 

b) Menganalisa, merancang dan membangun sistem informasi yang disertai 

data yang berbentuk grafis khususnya dalam bentuk peta, selain data teknis 

biasa sehingga informasi dapat lebih mudah dimengerti  

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Analisa Sistem  

Dibawah ini merupakan penjelasan tentang analisa sistem yang akan 

digunakan antara lain : 

a. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana proses Dinas pendidikan memperoleh data dan 

menenginput data tersebut hingga membuahkan sebuah output hingga dapat 

diakses masyarakat. 

1) Analisa Masukan 

Pada Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang proses ini melakukan 

masukan data-data seperti pemasukan Informasi tentang sekolah-sekolah dan 

letak-letak koordinatnya. 

2) Analisa Keluaran  

Setelah data-data didapatkan di Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang dan 

diinput maka akan diinformasikan melalui webGIS yg akan dibuat dan 

dapat di akses masyarakat. 

 

b. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan rangkaian atau uraian sekelompok yang saling 

terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh 

sebuah aktor. disini dijelaskan bagaimana mendekskripsikan proses yang 

dikerjakan dinas pendidikan ,masyarakat berada dalam system yg dibangun. 
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c. Flowchat 

 Flowchat merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang 

menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah 

yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan 

masing masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Flowchat ini 

menjelaskan proses pembangunan peta. 

 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Rancangan sistem yang akan dibuat pada “Pemetaan Tata Letak 

SMA dan SMK Negeri di Pangkalpinang Dengan Menggunakan 

Quantum GIS Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 

dibangun dengan menggunakan diagram use case dan activity diagram. Pada  

rancangan sistem ini, admin adalah pengguna yang mempunyai hak akses 

tertinggi terhadap sistem. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh admin 

terhadap sistem adalah login, menginputkan informasi sekolah seperti 

menginput perubahan data secara berkala tentang SMA dan SMK di bawa 

naungan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang sebagai objek .  

a. Rancangan Masukan 

Rancangan masukan menggunakan excel dimaksudkan untuk admin   

menginput titik-titik koordinat dan informasi tentang SMA dan SMK di 

bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang sebagai objek. 

b. Rancangan layar program 

Rancangan layar program yang digunakan menggunakan aplikasi 

Quantum GIS 
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1.5.3 Perangkat Lunak Yang Digunakan 

Penjelasan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut  : 

a. Quantum GIS 1.8.0 

Merupakan perangkat lunak SIG berbasis open source dan free (gratis) 

untuk keperluan pengolahan data geospasial. Quantum GIS adalah 

software SIG multi platform, namun dalam latihan kali ini hanya akan 

dijelaskan penggunaan Quantum GIS pada platformMicrosoft Windows.  

Quantum GIS ini dapat digunakan untuk input data SIG dan pengolahan 

data geospasial sebagai pilihan alternatif dari software SIG komersial 

sepertiArcView, ArcGIS atau MapInfo Professional. 

1.5.4 Pengujian 

Pengujian yang dilakukan menggunakan metode pengujian BlackBox. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Dalam penulisan laporan kuliah praktek ini penulis membagi sistematika 

penulisan  sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah 

pembuatan aplikasi webGIS ini, yakni tentang pemetan 

lokasi SMA/SMK di kota Pangkalpinang, batasan-batasan 

masalah yang dijadikan sebagai ruang lingkup dalam 

membahas masalah yang ada. Tujuan penulisan laporan 

kuliah praktek  dan metode-metode penelitian yang 

digunakan dalam mencapai tujuan penulisan yakni aplikasi 

webGIS pemetaan lokasi SMA/SMK di kota 

Pangkalpinang. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas, yaitu teori tentang Sistem Informasi Geografis; teori 

tentang dasar-dasar software-software yang digunakan. 

 

BAB III   ORGANISASI 

Berisikan tentang mengenai instansi dimana Kuliah Praktek 

dilaksanakan, berupa sejarah, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang setiap bagian organisasi, serta berisi tentang 

arsitektur teknologi informasi pada instansi seperti software 

dan hardware yang digunakan instansi untuk menunjang 

pekerjaan serta proses kerja yang terjadi dalam keseharian. 

 

 BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan penyelesaian masalah disertai 

penjelasan dengan menggunakan diagram activity, use case 

,flowchart dan uji coba aplikasi webGIS yang telah dibuat 

dan diimplementasikan sebelumnya. Pembahasan yang 

dilakukan juga disertai dengan tampilan-tampilan dari 

aplikasi webGIS sehingga memudahkan dalam penyampaian 

dan pemahaman. 

 

 

 


