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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi 

perikanan yang cukup besar, baik perikanan laut maupun perikanan air tawar.  Secara 

geografis sebagian besar wilayah Provinsi Bangka Belitung berbatasan dengan laut, antara 

lain :  Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna, Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata, dan Sebelah Barat berbatasan 

dengan Selat Bangka. Wilayahnya merupakan wilayah pesisir yang panjang dan dikelilingi 

oleh pulau-pulau kecil disekitarnya.  Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Provinsi 

Bangka Belitung juga memiliki perairan payau, rawa, sungai, kolong (eks galian timah), yang 

mempunyai potensi perikanan yang cukup bagus dan prospektif bila dikelola dan 

dimanfaatkan dengan baik. 

Sub sektor perikanan sangat dominan sekali diwilayah Bangka Belitung, mengingat 

pulaunya dikelilingi oleh lautan dan wilayah daratnya pun banyak sungai, rawa dan kolong.  

Disamping hasil ikan laut yang cenderung mengalami peningkatan, potensi perikanan air 

tawar/darat di wilayah ini semakin bagus sehingga sangat mendorong masyarakatnya untuk 

mengembangkan budidaya tambak ikan. Banyak sekali masyarakat yang memilih profesi 

sebagai petani ikan karena banyak pilihan lahan budidaya yang dapat dilakukan untuk 

pembesaran ikan, selain di kolam ikan, usaha pembesaran ikan juga banyak dibudidayakan di 

keramba jaring apung disungai dan kolong. Ikan tangkapan yang sangat berpotensi untuk 

dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis adalah ikan Gabus, Baung, Udang Galah, Lele 

lokal, dll.  Adapun juga ikan konsumsi yang sudah dibudidayakan dikolam-kolam dan 

tambak antara lain adalah, ikan Patin, Lele, Gurami, Nila, Mujair, Bawal, Mas, dll. 

Disamping ikan konsumsi, Provinsi Bangka Belitung juga berpotensi untuk pengembangan 

ikan hias mengingat lokasi pulau yang dekat dengan pasar ikan hias Asia dan akses 

transportasi yang mudah ke Jakarta dan Sumatera.  Permintaan masyarakat lokal pun sangat 

tinggi akan ikan konsumsi sehingga pedagang ikan dipasaranpun sering kehabisan stok dan 

mereka sangat kesulitan dalam mencari lokasi tambak ikan untuk membeli dan menyiapkan 

stok ikan yang akan mereka jual kembali. 

Untuk mempermudah orang awam maupun masyarakat umum dan juga terkadang 

pedagang dipasaran yang sering kehabisan stok ikan dan mereka sangat membutuhkan 
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informasi lokasi tambak ikan dapat mengakses informasi dengan mudah, cepat, hemat, dan 

akurat, serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun mereka berada, tanpa mengenal jarak 

dan waktu, maka sistem infomasi geografis berbasis web sangat tepat untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul untuk skripsi “Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Budidaya Tambak Ikan Di Bangka 

Belitung Berbasis Web”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : 

Bagaimana membangun Sistem Informasi  Geografis  Pemetaan Lokasi  Budidaya 

Tambak Ikan di Bangka Belitung  Berbasis  Web untuk  mempermudah  pemerintah  dalam 

melakukan  pencarian  lokasi  budidaya tambak ikan  pada  saat  akan  melakukan  survey 

terhadap kinerja pembudidaya ikan dan hasil budidaya, serta membantu pedagang dan 

masyarakat umum  pada  saat  mereka  kesulitan  dalam mencari  lokasi  tambak ikan ketika 

kehabisan stok pada saat musim tertentu.  Keberadaan Sistem Informasi Geografis  Pemetaan 

Lokasi  Budidaya Tambak Ikan  di  Bangka Belitung Berbasis  Web  juga  dapat mengurangi 

impor dari luar Provinsi Babel sehingga dapat membantu masyarakat yang beroperasi sebagai 

petani ikan di Bangka Belitung. 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Daerah penelitian adalah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan 

Kabupaten Bangka  dan sebagai tempat pengambilan sumber data adalah Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung. 

b. Pada SIG berbasis web ini hanya memberikan informasi-informasi data keluaran berupa 

peta Pulau Bangka yang terkait pada Tambak Ikan berupa nama pemilik tambak, jenis 

ikan, alamat, letak, jarak, luas lahan tambak ikan beserta kontak pemilik. 

c. SIG dibangun dengan memanfaatkan Google Maps. 

d. Pengambilan titik koordinat lokasi tambak ikan diperoleh dari pengamatan langsung 

dilapangan menggunakan alat GPS. 

e. Peta yang ditampilkan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

f. Pembuatan peta Provinsi Bangka Belitung dengan cara digitasi menggunakan aplikasi 

Quatum GIS 1.8.0-Lisboa. 
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g. Peta Provinsi Bangka Belitung yang disajikan berupa data spasial. 

h. Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Geografis menggunakan aplikasi Quantum GIS 

1.8.0-Lisboa, Mapserver, Pmappaer, bahasa pemrograman HTML (Hyper Text Markup 

Language), PHP (Hypertext Preprocessor)dan Mapscript. 

i. Terdapat fasilitas yang dapat mencetak data keluaran. 

j. Visualisasi  peta pada WebGis dilengkapi dengan fasilitas zooming (pembesar gambar) 

dan search (pencarian). 

k. Pada tahap ini hanya sampai pada tahap pengujian (testing) WebGis saja. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Menyajikan perancangan sistem informasi untuk menampilkan data yang terkait dengan 

keberadaan Tambak Ikan di Pulau Bangka dengan aplikasi Sistem Informasi Geografis 

berbasis Web. 

b. Membantu masyarakat umum yang kesulitan dalam mencari informasi lokasi tambak 

ikan terutama pedagang ikan dipasaran yang terkadang sering kehabisan stok. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode Waterfall dalam 

pembuatan WebGis yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut : 

1.5.1 Pengumpulan Data 

a. Dokumen Analisis 

1) Sumber data diperoleh langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Bangka Belitung, yaitu berupa data tambak ikan yang ada serta informasi yang 

berhubungan dengan  tambak ikan tersebut. 

2) Penulis membaca dan menelaah berbagai data baik berupa buku atau literatur yang 

ada diinternet yang berhubungan dengan GIS (Global Positioning System) dan 

masalah yang akan dibahas. 

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 tambak 

ikan. 
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1.5.2 Analisis Sistem 

a. Analisa Masalah 

b. Analisa Sistem yang berjalan 

c. Analisa Proses/Activity Diagram 

d. Analisa Masukan 

e. Analisa Keluaran 

f. Analisa Kebutuhan 

g. Use Case Diagram 

h. Deskripsi Use Case 

 

1.5.3 Perancangan Sistem 

a. Rancangan Proses/Flowchart 

b. Rancangan Masukan 

c. Rancangan Keluaran 

d. Rancangan Layar 

e. Rancangan Basis Data 

f. Rancangan Sequence Diagram 

g. Desain Peta 

h. Desain Framework Peta 

 

1.5.4 Implementasi dan Pengujian Sistem 

a. Instalasi Perangkat Lunak 

b. Pembuatan Website 

c. Konversi peta ke MapServer 

d. Konversi MapServer ke Website 

e. Pengujian internal 

f. Uploading Website ke Hosting 

g. Pengujian oleh user 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam proses penulisan Skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahapan, diharapkan agar 

permasalahan yang diangkat dapat dimengerti dan dipahami secara keseluruhan. Oleh karena 

itu laporan ini dibuat dalam bentuk bab-bab yang menerangkan dengan lebih terperinci hasil 

penelitian. Inti pokok yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan sebagai arah tujuan dari 

penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar bagi para pembaca untuk mengetahui hal apa 

yang akan dibahas secara keseluruhan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang digunakan dalam melakukan penulisan.  

Sumber-sumber teori ini dijadikan acuan dan panduan dalam melakukan penulisan teori. 

 

 

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 (Rencana Anggaran Biaya) dan Struktur Tim 

Proyek sehingga dapat berjalan dengan baik. 

  

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini berisi Tinjauan Umum yang menguraikan tentang objek penelitian, 

misalnya gambaran umum perusahaan, atau sesuatu yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bab ini point 

utamanya adalah “analisis dan perancangan sistem”. Analisis sistem terdiri dari analisis 

prosedur dan dokumen sistem, perangkat keras, perangkat lunak, pengguna sistem yang 

berjalan saat ini. Bab ini juga menyajikan implementasi sistem yang sudah dirancang dan 

selanjutnya dilakukan pengujian pada aplikasi sistem informasi geografis yang telah dibuat 

 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini juga berisi kesimpulan dan saran terhadap pengembangan sistem informasi 

geografis ini. 

 

 

 


