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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan teknologi dan imlementasinya, sistem 

informasi geografis dapat di katagorian dalam tiga (3) aplikaisi, 

yaitu SIG berbasis dekstop (dekstop GIS), SIG berbasis web 

(WEB GIS), dan GIS berbasis mobile. Meskipun demikian, 

ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistem 

informasi geografis adalah sistem yang men-capture, mengecek, 

mengintegrasi, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan 

data yang secara spatial ( keruangan ) mereferensian kepada 

kondisi bumi. Tenologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi 

umum database seperti query dan analisa statistic, dengan 

kemampuan visualisasi dan analisa yang unik  yang dimiliki oleh 

pemeteaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan 

sistem informasi lainnya yang membuat berguna berbagai 

kalangan. 

Ibukota irian jaya barat Manokwari terletak di daerah 

kepala burung pulau papua dengan batas wilayah sebagai 

berikut: 

 Utara  = samudra pasifik  
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 Selatan = kab. Teluk bintuni  

 Barat  = kab. Sorong selatan  

 Timur  = kab. Teluk wondama  

Kota Manokwari terletak pada posisi 1320 30’ – 134045’ bujur 

timur (BT) dan 0020’ – 2025 lintang selatan (LS). Dengan luas 

wilayah 14.448,5 KM 

Alam yang masih dengan kekayaan darat, laut 

sejarah dan seni budaya yang menjadikan kota Manokwari 

sebagai salah satu daerah tujuan wisata untuk mendukung hal 

tersebut telah didirikan seperti Taman nasional teluk 

cendrawasih yang dibentuk unutuk konservasi biota laut dan 

pengembagan wisata bahari. Terdapat gunung Arfak yang 

terdapat macam-macam fauna yang hidup disana salah satu nya 

“bird of paradise” (cendrawasih). Pulau mansinam yang dijadikan 

kawasan wisata religius bagi umat kristiani sebagai momen 

pekabaran injil di tanah Papua  tepatnya tanggal 5 Februari. Dan 

terdapat juga gunung Meja yang terdapat flora dan fauna unik 

disana. Dan terdapt juga monumen tugu Jepang disana. 

Melalui skripsi ini akan ditampilkan informasi yang 

terkait dengan keberadaan objek wisata serta tempat central 

seperti sekolah,hotel, kantor-kantor,rumah sakit,hotel, bank 
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yaitu dalam bentuk informasi berbasis SIG. Dengan penyajian 

data yang seperti ini diharapkan akan lebih banyak  para 

wisatawan untuk datang menikmati indah nya kota Manokwari 

serta membantu orang untuk mengetahui letak-letak tempat 

central yang ada di kota Manokwari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu 

rumasalahan yang terkait dengan informasi objek wisata, 

sekolah, kantor, rumah sakit, hotel dan bank : 

1. Bagaimana  membuat  implementasi sistem informasi geografi 

kota Manokwari menggunakan google maps API 

2. Bagaimana  mengenalkan  dan  mempromosikan  objek  objek 

central kota Manokwari kepada masyarakat luas. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang ligkup untuk mengurangi meluasnya 

pembahasan tentang Implementasi system informasi geografi 

kota Manokwari berbasis web yaitu : 

1. Objek – objek wisata pantai, hotel, kantor, rumah 

sakit, kantor – kantor yang ada di kota Manokwari  

2. Data – data yang diperoleh dari dinas pariwisata 

setempat atau objek terkait  
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3. Menampilkan informasi tentang objek yang dituju  

4. Hal yang dapat dilakukan oleh admin :  

 Bisa login  

 melihat peta  

 menambah lokasi peta serta dapat menghapus 

dan mengedit data lokasi peta 

 menambah , menghapus, mengedit data 

rumah makan, data hotel / penginapan, data 

biro wisata  

 menambah, menghapus, mengedit data objek 

wisata  

5. Hal yang dpat dilakukan user : 

 Melihat peta  

 Memilih lokasi dari objek serta melihat data 

detail 

 Melihat objek wisata dan sarana  

1.4 Tujuan 

1. Membuat implementasi SIG kota Manokwari berbasis web  

2. Untuk memberikan informasi tempat hotel, kantor, rumah 

sakit, bandara, dan lain lain  yang baik kepada wisatawan 

 


