
BAB I Pendahuluan

1. 1 latar belakang

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat seiring dengan kebutuhan akan informasi

dan pertumbuhan tingkat kecerdasan manusia. Saat ini telah banyak sistem informasi yang

digunakan untuk menunjang dan menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya timbul dalam

suatu organisasi, perusahaan atau instansi pemerintahan. Informasi pada saat ini juga dikaitkan 

dengan adanya media digital, yang memungkinkan kombinasi antara informasi bentuk tulisan, 

gambar atau video yang besifat interaktif dengan pengguna. 

Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang sedang bekembang mempunyai beberapa 

perguruan tinggi yang tersebar di Bangka Belitung, tidak semua orang awam tahu tentang 

perguruan tinggi di Bangka Belitung terutama letak perguruan tinggi tersebut.

Untuk mempermudah menginformasikan kepada orang awam dan pelajar dimanapun  

berada yang sedang membutuhkan informasi perguruan tinggi di Bangka Belitung beserta 

letaknya, maka sistem infomasi geografis berbasis web sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul untuk skripsi “Sistem

Informasi Geografis Pemetaan Perguruan Tinggi Di Bangka Belitung Berbasis Web ”.

1. 2 Rumusan Masalah

Suatu sistem Informasi geografis memungkinkan kita untuk memahami, menginterpetasi

dan memvisualisasikan suatu data dalam bebagai cara yang menunjukan hubungan pola dan 

kecendrunganya dalam bentuk peta, globe, catatan atau garafik. SIG mengorganisir infomasi-

informasi geografis sehingga penguna dapat memilih data yang dipelukanya dan SIG yang 

diancang hauslah interaktif bagi pengguna. Sistem Informasi Geografis berbasis web adalah 

sebuah aplikasi sistem informasi geografis yang dapat dijalankan dan diaplikasikan pada suatu

web browser. Aplikasi tersebut bisa dijalankan dalam suatu jaringan global yaitu internet, dalam

suatu jaringan lokal atau jaringan LAN, dan dalam suatu komputer yang memiliki web server.

Kepulauan Bangka Belitung tebentang di aeal seluas 11.693.54 km2 memiliki beberapa 

perguruan tinggi yang tersebar dibeberapa wilayahnya dan perlu memiliki SIG yang bebasis 

web. SIG yang akan dibuat merangkum kondisi geogafis yang bisa disajikan ke pengguna. Hal 

penting lainya adalah dapat diaksesnya SIG perguruan tinggi di Bangka Belitung itu sendiri. 



Mengingat sistem ini harus bisa diakses oleh orang banyak, maka penggunaan SIG bebasis web 

dirasakan sangat tepat. 

1. 3 Batasan Masalah

Hal-hal yang akan dibahas dalam tulisan ini terfokus pada proses rancangan dan 

implementasi aplikasi SIG perguruan tinggi di kepulauan Bangka Belitung bebasis web 

menggunakan google map, perancangan system dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemprograman Google Maps API,Java Script dan HTML, visualisasi peta dilengkapi dengan 

fasilitas zooming (perbesaran gambar), dan jika terjadi pemekaran wilayah sistem tidak dapat 

menangani hal itu.

1. 4 Tujuan

Adapun tujuan pembuatan tulisan SIG perguruan tinggi di Bangka Belitung ini adalah 

untuk menghasilkan SIG dengan visualisasi data spasial yang berisi informasi letak Perguruan-

Perguruan Tinggi Di Kepulauan Bangka Belitung yang disajikan secaa jelas untuk pengguna.

1. 5 Metode Penelitian  

Metode penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

a) Rekayasa sistem 

b) Analisis kebutuhan

c) Perancangan (design)

d) Penulisan program (coding)

e) Pengujian (testing)

1. 6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan dibahas dalam 

skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam enam bab sebagai berikut :

a) BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



b) BAB II Dasar Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori  yang berkaitan dengan pembuatan Sistem Informasi

Geografis Perguruan Tinggi di Bangka Belitung berbasis web.

c) BAB III Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan profil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejarah dan perkembangan 

dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

d) BAB IV Analisis Dan Perancangan Sistem

Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem dan perancangan desain Sitem Informasi

Geografis Perguruan Tinggi di Bangka Belitung berbasis web.

e) BAB V Implementasi Dan Pembahasan Sistem

Bab ini menjelaskan tentang penerapan rancangan sistem informasi geografis berbasis web 

dengan menampilkan antarmuka, cara kerja dan penggunaanya.

f) BAB VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi


