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ABSTRACTION

Geographic Information System is a computer-based information system that

combines elements of the map (geographically) and the information about the

map (data attributes) that are designed to obtain, process, manipulate, analyze and

display spatial data to complete the planning, process and investigate the problem.

Until now SIG has covered several areas of life, one of which is in the field of

tourism. Means in the field also varied attractions, such as beaches, restaurants,

hotels, and many others. In this paper the authors made a web-based GIS

applications on mapping the location of the hotel in the islands of Bangka

Belitung especially Pangkalpinang. The information generated from this

application include the address of the hotel location, hotel name, district name,

village name, phone number and any additional information such as the number of

rooms in the hotel and facilities available at the hotel. With application of GIS is

expected to assist users in finding the location of the hotel, which is located in the

city Pangkalpinang, more easily and quickly. This GIS application built using the

software QGIS (QuantumGIS) and MapServer.

Keywords : GIS, Hotel, Location, Bangka Belitung, web-based, application,

Quantum GIS, Pangkalpinang



ABSTRAKSI

Sistem Informasi Geografis merupakan sistem infomasi berbasis komputer yang

menggabungkan antara unsur peta (geografis) dan informasinya tentang peta

tersebut (data atribut) yang dirancang untuk mendapatkan, mengolah,

memanipulasi, analisa dan menampilkan data spasial untuk menyelesaikan

perencanaan, mengolah dan meneliti permasalahan. Hingga pada saat ini SIG

telah mencakup beberapa bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang

pariwisata. Sarana dalam bidang objek wisata pun beraneka ragam, seperti pantai,

restoran, hotel, dan banyak lainnya. Dalam penulisan ini penulis membuat aplikasi

SIG berbasis web tentang pemetaan lokasi hotel di kepulauan Bangka Belitung

khususnya Pangkalpinang. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi ini antara lain

alamat lokasi hotel, nama hotel, nama kecamatan, nama kelurahan, nomor telepon

serta informasi tambahan lainnya seperti jumlah kamar dalam satu hotel maupun

fasilitas yang ada di hotel tersebut. Dengan aplikasi SIG ini diharapkan dapat

membantu pengguna dalam mencari lokasi hotel, yang terdapat di kota

Pangkalpinang, dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi SIG ini dibangun dengan

menggunakan perangkat lunak Qgis (QuantumGis) dan MapServer.

Kata Kunci : SIG, Hotel, Lokasi, Bangka Belitung, web-based, aplikasi, Quantum

GIS, Pangkalpinang


