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BAB I  

PENDAHLUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan 

di Indonesia dengan sejarah dan budayanya, DIY  juga merupakan tujuan wisata 

utama di pulau jawa, banyaknya pesona obyek-obyek wisata maupun kuliner 

dengan berbagai ragam budaya yang ada seperti kraton, bahasa, tarian sebagai 

budaya Indonesia. Setiap tahun DIY di datangi oleh calon mahasiswa baik dari 

DIY maupun dari luar, bahkan dari luar Indonesia, sebagai mana mahasiswa yang 

berasal dari kabupaten Buru yang begitu antusias mengikuti pendidikan di DIY 

yang dikenal dengan kota pelajar dan budaya saat ini. 

 Pelajar yang ada di DIY bukan hanya bersal dari wilayah DIY saja tetapi 

begitu banyak pelajar mahasiswa yang berasal dari kota-kota besar lainnya untuk 

menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi maupun Universitas Negeri 

atau Swasta. Begitu banyaknya mahasiswa yang berasal dari kabupaten Buru 

mengikuti pendidikan di DIY, maka pada tahun 2000 terbentuklah organisasi 

kekeluargaan yaitu Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Buru 

Yogyakarta (IKPMKB-YK), untuk saat ini pendataan yang dilakukan ikatan 

keluarga pelajar mahasiswa kabupaten Buru masih mengunakan pendataan 

dengan sistem manual dengan cara mendatangi setiap kost yang terdapat 
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mahasiswa dari kabupaten Buru untuk dimintai biodata dan alamat kos masing-

masing dan ini sangat menyulitkan pada saat proses pendataan dan kunjungan 

para orang tua wali mahasiswa maupun pemerintah daerah kabupaten Buru 

dikarna tidak mengtahui alamat dimana mahasiswa kabupaten Buru berda.  

Kemajuan teknologi informasi sekarang menuntut kita untuk 

mendapatkan informasi cepat dan mudah yang disampaikan dengan berbagai 

macam aplikasisaat ini untuk mendapatkan informasi dengan cepat, proses 

pendataanpun dilakukan secara online. Adapun judul sistem informasi geografis 

pendataan mahasiswa kabupaten Buru di daerah istimewah Yogyakarta berbasis 

web 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di rumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagimana membangun sistem informasi geografis pendataan 

mahasiswa kabupaten Buru di DIY berbasis web dengan penyajian informasi 

untuk diakses masyarakat umum maupun masyarakat kabupaten Buru dan  ikatan 

keluarga pelajar mahasiswa kabupaten buru di DIY. 
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1.3 Ruang lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi : 

1. Pendataan mencakup mahasiswa kabupaten Buru di DIY 

2. Sistem dapat manampilkan informasi status mahasiswa aktif, cuti, do, 

alumni, tahun masuk dan tahun lulus 

3. Sistem dapat menampilkan informasi perguruan tinggi, alamat perguruan  

tinggi, kost, dan alamat kost 

4. Sistem dapat menampilkan jarak kost kekampus mahasiswa kabupaten 

Buru yang menempuh pendidikan di setiap perguruan tinggi. 

5. Sistem dapat menampilkan informasi perguruan tinggi, alamat perguruan 

tinggi, kost, dan alamat kost berdasarkan latitude dan longtitudeyang 

diperoleh dari goggle maps. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penitian adalah sebagai berikut : 

Membangun sebuah sistem informasi geografis pandataan mahasiswa kabupaten 

buru di daerah istimewa Yogyakarta untuk dapat memberikan informasi kepada 

pengguna mengenai keberadaan mahasiswa kabupaten buru di DIY. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan dapat mempermudahkan pendataanmahasiswa kabupaten 

Buru di DIY. 

b. Dapat mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalamdalam 

mengakses informasi mahasiswakabupaten Buru di DIY 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I   :PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

    Berisikan tinjauan pustaka dan landasan teori 

BAB III  : METODE PEELITIAN 

 Berisi tentang analisis system, tata cara pemesanan, syarat, dan ketentuan 

pemesanan, analisis kebutuhan dan perancangan system. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

 Berisikan implementasi dan pembahasan system. 

BAB V : PENUTUP 
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 Ini berisikan tentang kesimpulan hasil analisis dan rancangan system 

dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang di ajukkan, serta saran-saran yang 

penulis berikan untuk lebih memaksimalkan kenerja sistem. 


