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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara Agraris memiliki potensi 

pertanian yang sangat besar. Selain itu Indonesia juga 

memiliki tanah yang subur. Oleh karena itu akan sangat luar 

biasa jika potensi pertanian tersebut dapat diolah dengan 

maksimal, salah satu caranya dengan menggunakan 

pengembangan teknologi yang dapat membantu dalam 

bidang pertanian. Penggunaan teknologi berbasis komputer 

untuk mendukung perencanaan tersebut mutlak digunakan 

untuk menganalisis, memanipulasi dan menyajikan informasi. 

Salah satu teknologi tersebut adalah Sistem Informasi 

Geografis (SIG) yang mempunyai kemampuan membuat 

model yang memberikan gambaran, penjelasan dan perkiraan 

dari suatu kondisi faktual di lapangan. 

  Diperlukan suatu Sistem Informasi Geografis untuk 

menyajikan jenis tanaman yang cocok serta hasil pertanian 

yang selama ini dihasilkan sehingga dapat mempermudah 

masyarakat yang memiliki kepentingan dengan hasil petanian  
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untuk mengenali potensi tanaman didaerah sekitar mereka. 

Sistem Informasi tersebut harus dapat menyimpan dan 

menampilkan keadaan geografis di suatu daerah beserta jenis 

tanaman yang cocok. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai 

salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar 

dalam bidang pertanian, belum memiliki suatu Sistem 

Informasi Geografis khusus yang menangani masalah 

pertanian. 

 Dengan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut 

maka dilakukan penelitian “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

POTENSI PERTANIAN DI PROPINSI DIY”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu bagaimana membangun suatu sistem 

informasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk melihat 

potensi serta hasil pertanian dari wilayah propinsi DIY. 
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1.3. Ruang Lingkup 

1. Sistem Informasi Geografis ini hanya menampilkan peta 

dari propinsi DIY saja dengan batas administrasi 

kecamatan saja. 

2. Pengguna Sistem Informasi Geografis ini yaitu 

masyarakat yang berkepentingan terhadap hasil 

pertanian di propinsi DIY 

3. Sistem Informasi Geografis ini hanya menampilkan 

daerah administratif kabupaten di Yogyakarta dengan 

keterangan data atribut berupa data tanaman, jenis 

tanah, ketinggian tanah dari permukaan air laut dan 

iklim. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Membangun suatu aplikasi sistem informasi geografis 

yang dapat memudahkan masyarakat yang 

berkepentingan terhadap hasil pertanian DIY dalam 

melihat potensi tanaman daerah propinsi DIY.  

2. Menyediakan informasi bagi para petani / penyuluh 

lapangan tentang jenis tanaman yang cocok untuk 

ditanam didaerah mereka. 


