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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi khususnya dibidang dunia 

teknologi sangat pesat dalam perkembangan hidup sehari – hari misalnya 

penggunaan Internet sebagai media untuk mendapatkan informasi. Dewasa 

ini informasi menjadi sesuatu kebutuhan yang amat penting bagi masyarakat 

di Indonesia khususnya di Pangkalpinang. 
 

Penyajian informasi sanggar seni di pangkalpinang pada saat ini masih 

memerlukan pengembangan, hal ini dikarenakan informasi tentang sanggar 

seni tersebut masih kurang. Informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat 

adalah melalui brosur yang hanya dapat diperoleh melalui Dinas Pariwisata 

dan melalui situs Pariwisata kota tersebut. Informasi yang ditampilkan hanya 

nama sanggar dan alamatnya saja, sedangkan informasi lainnya seperti 

gambar sanggar, fasilitas dan sarana dan prasarana lain yang mendukung 

tidak tersedia. Begitu juga dengan pengelolaan data dan informasi 

kepariwisataan masih belum optimal. Untuk lebih mengembangkan 

pariwisata di kota ini diperlukan suatu informasi yang lebih informatif 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan. Menurut Peraturan 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi 

Pariwisata Unggulan nomor 8 tahun 2007 tentang : Menugaskan Seluruh 

Direktur Jendral serta Kepala Badan di lingkungan Departemen Kebudayaan 

dan Pariwisata yang dikoordinir oleh Direktur Jendral Pengembangan 

Destinasi Pariwisata untuk menyediakan fasilitas pariwisata dan fasilitas 

umum. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi guna menunjang fasilitas 

pariwisata serta pengembangan potensi daerah. 
 

Penyajian data yang akurat tentang keberadaan tempat sanggarseni sangat 

diperlukan untuk mendukung pengembangan potensi suatu daerah yang 

disajikan 
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dalam bentuk website,yang dapat diandalkan untuk menunjang e-

Government dan meningkatkan pendapatan di suatu daerah. Salah satubentuk 

penyajian informasi adalah penayangan dalam bentuk data dan informasi 

kondisi geografis yang dikenal sebagai Sistem Informasi Geografis (SIG) 

atau Geographic Information System (GIS). Sistem informasi mengenai 

potensi daerah berbasis GIS dapat dijadikan solusi sebagai pedoman bagi 

masyarakat. Pembuatan aplikasi GIS berbasis web dapat digunakan untuk 

membantu orang-orang dalam mempermudah pencarian lokasi Sanggar-

sanggar yang diinginkan. Adanya Sistem Informasi Geografis berbasis web 

mengenai lokasi Sanggar seni di Pangkalpinang ini diharapkan mampu 

memberikan informasi bagi masyarakat luas, mampu menampilkan peta yang 

interaktif dan juga informasi mengenai fasilitas pendukungnya maka akan 

memudahkan masyarakat untuk melakukan pencarian sanggarseni di 

Pangkalpinang 
 

Pemberian informasi Sanggar seni saat ini umumnya masih terpisah-

pisah, dimana dengan kata lain belum adanya suatu web yang memuat 

tentang info-info mengenai Sanggar seni secara keseluruhan di dalam satu 

wilayah, khususnya Pangkalpinang dan sekitarnya, terlebih di wilayah ini 

merupakan kawasan bisnis dan hiburan. Umumnya informasi yang diberikan 

hanyalah berupa alamat, serta nama jalan sehingga agak membingungkan 

bagi masyarakat yang baru pertama kali datang. Karena hal tersebut, penulis 

mencoba untuk membuat “PEMETAAN SANGGAR SENI DI KOTA 

PANGKALPINANG BERBASIS WEB”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah : 

1. Bagaimana membangun sebuah Sistem Informasi Geografis lokasi 

Sanggar seni dipangkalpinang berbasis web yang dapat memudahkan 

pengguna untuk mendapatkan informasi secara lengkap.  
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2. Bagaimana  membantu  mengelola  data  sanggar  secara  optimal  
 

untuk  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan dan olahraga kota 
pangkalpinang.  

 
3. Bagaimana  penerapan  web  service  Google  maps  dalam  aplikasi  

 
Sistem Informasi   Geografis (SIG)  sanggar seni di Pangkalpinang. 
 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk memberikan ketegasan dalam cakupan penulisan ini, perlu ditetapkan 

batasan penulisan sebagai berikut : 

a. Informasi yang dapatdiakseshanyapemetaansecara digital lokasisanggar 

yang terletak di pangkalpinang. 

b. Data mengenai lokasi sanggarseni,diambil berdasarkan data yang ada 

pada Dinas ParawisatadanKebudayaanOlahraga Kota Pangkalpinang. 

c. Ruang lingkup peta yang digunakan, peta negara indonesia dan pulau 

bangka sebagai peta dasar. 

d. Peta Kota Pangkalpinang digunakan sebagai peta kerja. 

e. Peta yang digunakan adalah peta tipe shapefile (.shp). 

f. Sistem dapat diakses masyarakat dengan menggunakan jaringan internet. 

g. Aplikasi Webgis inidapatdiaksesmelaluiinternet 

browserpadakomputermaupunsmartphone yang 

sudahmemilikifiturbrowsing internet. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat, dapat dirumuskan beberapa 

tujuan yang ingin dicapai, antara lain : 

a. Dapat dirancang dan diimplementasikan sebuah sistem penyedia 

informasi geografislokasitempat 

sanggarsenidipangkalpinangdenganmenggunakan media website. 

b. Memudahkan Dinas ParawisatadanKebudayaanOlahraga dalam 

memberikan informasi mengenai tempat sanggarseni kepada masyarakat 

di Kota Pangkalpinang. 
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c. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan, mempercepat 

sekaligus menghemat biaya untuk pengaksesan informasi lokasitempat 

sanggarseni kepada masyarakat yang memerlukannya tanpa harus repot 

mencari atau pun bertanya kepada orang lain terlebih dahulu. 

d. Memperkenalkanteknologi Webgis, manfaat, 

kemudahandancarapenggunaannyakesemuakalanganmasyarakat. 

e. Menjadikan sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat 

digunakan dalam kurun waktu yang panjang. 

f. Meningkatkan mutu di Kota Pangkalpinang serta menjadikan Dinas 

ParawisatadanKebudayaanOlahraga sebagai salah satu Dinas yang 

berbasis ICT(Information and Communcation Technologies). 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode Waterfall 

dalam pembutan WebGis yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1.5.1 Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Data dokumentasi diperoleh langsung dari Dinas 

ParawisatadanKebudayaanOlahraga berupa data lokasi tempat 

sanggarseni yang ada dan informasi yang berhubungan dengan tempat 

tersebut. 

b. Wawancara 

Pada metode ini, penulis melakukan tanya jawab atau diskusi langsung 

dengan pihak-pihak yang bersangkutan agar mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan secara detail. 

c. Pengamatan/Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan berupa titik 

koordinat tempat pelayanan kesehatan. 

d. Studi Literatur/Pustaka 

Pada metode ini, penulis membaca dan menelaah berbagai data baik 

berupa buku atau literatur yang ada diinternet yang berhubungan 
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dengan GIS (Geographic Information System) dan masalah yang akan 

dibahas. 

1.5.2 Analisis Sistem 

a. Analisa Masalah 

b. Analisa Sistem yang Berjalan 

c. Analisa Proses/Activity Diagram 

d. Analisa Keluaran 

e. Analisa Masukan 

f. AnalisaKebutuhan 

g. Use Case Diagram 

h. Deskripsi Use Case 

1.5.3 Perancangan Sistem 

a. RancanganKeluaran 

b. Rancangan Masukan 

c. RancanganLayar 

d. Rancangan Basis Data 

e. Sequence Diagram 

f. Class Diagram 

1.5.4 Implementasi dan Pembahasan 

a. Kebutuhan Sumber Daya 

b. Desain Peta 

c. Konversi Peta ke Pmapper (MS4W) 

d. Desain Website 

e. Hasil Tampilan Peta Pada Pmapper 

f. Pengujian Peta Pada Pmapper 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, metode penelitian yang 

dilakukan penulis dan sistematika penulisan. 

 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang 

digunakan penulis sebagai landasan dalam mendukung penelitian ini. 

 

Bab III Pemodelan Proyek 

Dalam bab ini menguraikan tentang perencanaan mengenai tujuan serta 

sasaran dikembangkannya aplikasi ini, stakeholders yang terlibat dalam 

tahap pengembangan serta penggunaan aplikasi. Serta menjelaskan 

mengenai pengelolaan proyek dari awal pembuatan hingga aplikasi siap 

digunakan. 

 

Bab IV AnalisadanRancangan 

Bab ini akan membahas mengenai analisamasalah, perancangan sistem, 

rancangan database, penggunaan perangkat lunak pembangun aplikasi 

webgis, serta implementasi dari aplikasi webgis yang dibangun penulis. 

 

Bab V Penutup 

Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi, yang berisikan kesimpulan-

kesimpulan atas dasar bab sebelumnya dan saran-saran yang ditujukn untuk 

mengembangkan penelitian ini agar lebih baik. 

 

 


