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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjaun Pustaka 

 Sistem Informasi Gerografis yang akan di buat dalam penelitian ini mengacu 

pada beberapa penelitian sebelumnya yaitu:  

Pada tahun 2015, sebelumnya pernah di lakukan penelitian dengan judul 

“Merancang Sistem Informasi Geografis Lokasi Objek Pariwisata Kabupaten Sambas 

Kalimantan Barat” yang dibuat oleh Nata Pribadi, Universitas Amikom Yogyakarta. 

Pada tahun 2019 sebelumnya pernah di lakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Geojson dengan Marker Dinamis Studi Kasus Objek Pariwisata 

Kabupaten Ngawi Jawa Timur Berbasis Web” yang di buat oleh Dany Candra Winata 

STMIK Akakom Yogyakarta. 

Pada tahun 2017 sebelumnya pernah di lakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Pariwisata Di Kabupaten Kebumen berbasis Web” yang di buat oleh Dian 

Budi Haryanto STMIK Akakom Yogyakarta. 

Pada tahun 2017 sebelumnya pernah di lakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Geografis Pencarian Objek Wisata Pantai Di Kabupaten Gunung Kidul 

Berbasis Web” yang di buat oleh Devi Permatasari STMIK Akakom Yogyakarta. 

Pembangunan aplikakasi Sistem Informasi Geografis untuk menentukan tujuan 

dan mengetahui informasi wisata ke Kabupaten Lombok,( Prawira,2017) Pada aplikasi 

yang dibangun menampilkan informasi pariwisata koordinat wisata dan pentujuk arah 

ke lokasi wisata. 
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Perbedaan dari penilitian terdahulu dengan penelitian yang di usulkan adalah 

adanya fitur yang menampilkan jalur ketika memilih salah satu objek pariwisata.  

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian 

Penulis Objek Metode/fitur Bahasa 

Pemogram

an 

Interface 

Nata Pribadi 

(2015) 

Merancang Sistem 

Informasi 

Geografis  Lokasi 

Objek Pariwisata 

Kabupaten Sambas 

Kalimantan Barat 

Web SIG PHP dan 

MySQL 

GUI 

Dani Candra 

Winata 

(2019) 

Implementasi 

GeoJson Dengan 

Marker Dinamis 

Studi Kasus Objek 

Pariwisata 

Kabupaten Ngawi 

Jawa Timu 

Berbasis Web 

GeoJson dan 

Marker 

Dinamis 

PHP MySQl 

GeoJson 

GUI / 

interface 

map 

Dian Budi 

Haryanto 

(2017) 

Sistem Informasi 

Pariwisata 

DiKabupaten 

Kebumen 

berbasis Web 

Google map PHP dan 

MySQL 

GUI 

Devi 

Permatasari 

(2017) 

Sistem Informasi 

Geografis 

Pencarian Objek 

Wisata Pantai Di 

Kabupaten 

Gunung Kidul 

Google 

map/jquery 

PHP dan 

MySQL 

GUI 

Lalu 

Anggara 

Sapta 

Prawira 

(2017) 

Sistem Informasi 

Geografis 

Pariwisata Di 

Kabupaten Lombok 

Barat Berbasis Web 

Menggunkan 

JQuery 

Web SIG PHP MySQL 

dan JQuery 

GUI 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

Penulis Objek Metode/fitur Bahasa 

Pemogram

an 

Interface 

Muhammad 

Tomi Atmojo 

(2019) 

Rekayasa Sistem 

Informasi 

Geografis Lokas 

Objek Pariwisata 

Kota Singkawang 

Kalimantan Barat 

Berbasis Web 

Jalur, 

Bootstrap, 

Geocode 

PHP MySQl 

AJAX 

GUI / 

interface 

map 

 

2.2 Dasar Teori 

      Penulis akan menjelaskan beberapa tinjauan sebagai landasan teori dalam 

pengembangan aplikasi sistem informasi geografis pariwisata kota Singkawang 

Kalimantan Barat. 

1. Sekilas tentang Kota Singkawang. 

Kota Singkawang adalah sebuah kota yang berada di pulau Kalimantan Barat, 

Singkawang memiliki banyak cerita sejarah zaman dahulu yang layak untuk 

di jadikan sebagai salah satu tempat pariwisata, Singkawang juga memiliki 

beragam objek pariwisata yang sayang untuk di lewatkan baik bagi 

masyarakat maupun wisatawan. 

Kota Singkawang memiliki berbagai objek pariwisata yang indah dan 

mempesona. Objek pariwisata di Kota Singkawang di bagi menjadi 2 (dua) 

yaitu wisata budaya dan alam. Wisata budaya ini di kususkan untuk pariwisata 

event-event tertentu seperti Cap Gomeh, Gawai Dayak, Pawai Lampion yang 

sangat meriah dan sayang untuk dilewatkan dikarenakan tidak bisa dilihat 
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setiap harinya. Sedangkan pariwisata alam seperti Pantai Pasir Panjang, Pantai 

Kura-Kura, Pantai Sinka Island Park, Air Terjun Eria memiliki pesona alam 

yang sangat indah untuk di jadikan objek pariwisata dan liburan bersama 

keluarga  https://parpora.singkawangkota.go.id/ 

2. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer 

untuk menangkap, menyimpan, mengecek, mengintregasikan, memanipulasi, 

dan mendisplay data dengan peta digital. (Turban, 2005) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) akan memudahkan kita dalam melihat 

fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. SIG mampu 

mengakomodasi penyimpanan, pemprosesan, dan penayangan data spasial 

digital bahkan data integrase data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto 

udara, peta bahkan data statistic. SIG juga mengakomodasi dinamika data, 

pemutakhiran data yang akan lebih mudah. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai kemampuan untuk 

menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu dibumi, 

menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya memetakan hasilnya. 

(Prahasta, 2005) 

3. Google Maps API  

Google Maps API merupakan aplikasi interface yang dapat diakses lewat  

javascript agar Google Maps dapat ditampilkan pada halaman web yang 

https://parpora.singkawangkota.go.id/
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sedang dibangun. Untuk dapat mengakses Google Maps, API key harus 

didaftarkan terlebih dahulu dalam bentuk nama domain web yang dibangun. 

API atau Application Programming Interface merupakan suatu dokumentasi 

yang terdiri dari interface, fungsi, kelas, struktur dan sebagainya untuk 

membangun sebuah perangkat lunak. Dengan adanya API ini, maka 

memudahkan programmer untuk “membongkar” suatu software, kemudian 

dapat dikembangkan atau diintegrasikan dengan perangkat lunak yang lain. 

API dapat dikatakan sebagai penghubung suatu aplikasi dengan aplikasi 

lainnya yang memungkinkan programmer menggunakan sistem function. 

Proses ini dikelola melalui sistem operasi. Keunggulan dari API ini adalah 

memungkinkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya dapat saling 

berhubungan dan berinteraksi. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh 

Google Maps yang terdiri dari HTML, Javascript dan AJAX serta XML, 

memungkinkan untuk menampilkan peta Google Map di website lain. Google 

juga menyediakan layanan Google Maps API yang memungkinkan para 

pengembang untuk mengintegrasikan Google Maps ke dalam website masing-

masing dengan menambahkan data point sendiri. Dengan menggunakan 

Google Map API, Google Map dapat ditampilkan pada website eksternal. 

(Prahasta, 2005) 
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4. Geocode 

Geocode adalah salah satu fitur dari Google Maps API yang mengubah suatu 

alamat lokasi menjadi koordinat latitude dan longitude. Konversi alamat ke 

latitude dan longitude disebut dengan geocoding. 

1 function getAlamat() { 

2   var address = document.getElementById('address').value; 

3   geocoder.geocode( { 'address': address}, 

4 function(results, status) { 

5    if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) { 

6      map.setCenter(results[0].geometry.location); 

7      var marker = new google.maps.Marker({ 

8          map: map, 

9          position: results[0].geometry.location 

10      }); 

11    infowindow.setContent("Latitude: " 

12    +results[0].geometry.location.lat()+ 

13 "<br>  Longitude: "+results[0].geometry.location.lng()); 

14       infowindow.open(map, marker); 

15    

16    } else { 

17      alert('Geocode gagal karena : ' + status); 

18    } 

19   }); 

20  } 

Fungsi getAlamat() mengambil nilai dari value DOM id addres, dalam hal ini 

adalah inputbox. Lalu, scrip memanggil fungsi API geocoder. geocode ( 

{‘address’ : address} untuk mengkonversi alamat kedalam latitude dan 

longetude. Jika konversi sukses akan ditampilkan peta dengan sebuah marker 

beserta infowindows yang menampilkan koordinat peta dari alaat lokasi yang 

di inputkan.(Goldberg, 2008). 
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5. Bootstarp 

Bootstrap merupakan salah satu jenis framework untuk CSS (Cascading Style 

Sheet) yang digunakan untuk perancangan situs website. Pengunaan bootstrap 

sangatlah membantu progammer dalam membangun tampilan sebuah website. 

Hal tersebut tertulis di buku Bootstrap: Responsive Web Development 

karangan Jake Spurlock. Menurut Jake Spurlock keunggulan dari 

penggunaan Bootstrap adalah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan website, 

dimana dapat memilih fitur CSS dan JavaScript sesuai dengan kebutuhan. 

Contohnya CSS pada Bootstrap juga menyediakan fitur form, tombol, 

navigasi dan komponen-komponen lainnya dan JavaScript yang membantu 

pembuatan antarmuka lebih mudah dan stabil. Bootstrap juga menyediakan 

banyak sekali class-class CSS dan plugin yang siap dipakai untuk membantu 

dalam membuat tampilan sebuah website. Karena sangat membantu, maka 

Bootstrap menjadi salah satu front-end framework yang paling banyak 

digunakan. Walaupun sebagai sebuah framework, penggunaan bootstrap juga 

harus dikolaborasikan dengan penggunaan stylesheet. Hal tersebut 

dikarenakan class-class dan plugin yang tersedia didalamnya belum bisa 

memenuhi semua kebutuhan programmer. Jika semua progamme hanya 

mengandalkan bootstrap dalam pembuatan tampilan sebuah website, dapat 

dipastikan bahwa akan terjadi kemiripan antara tampilan website satu dengan 

lainnya. Untuk memaksimalkan penggunaan bootstrap, maka harus diimbangi 
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dengan penggunaan style sheet yang dapat dibuat secara manual yang 

disesuikan dengan kebutuhan. (Spurlock,J 2013) 

 


