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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan 

sebuah kabupaten, dapat dilihat  dengan adanya pembangunan fasilitas umum 

secara berkala pada kabupaten tersebut. Disisi lain, kehadiran teknologi 

informasi telah membuktikan sebagai salah satu media yang mendukung 

pemenuhan kebutuhan individu atau organisasi yang selalu menitikberatkan 

pada efektifitas dan efisiensi. Dengan teknologi informasi, manusia dapat 

menjalankan aktivitas dengan mudah, selain itu proses penyelesaian tugasnya 

dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat.  

Salah satu teknologi yang mendukung adalah Teknologi Geographic 

Information System (GIS). GIS merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu 

sistem, informasi, dan geografis, yang mana lebih menekankan pada unsur 

“informasi geografis”.  

Perkembangan teknologi web yang sudah mendukung teknologi 

Geolocation adalah HTML 5 Geolocation yang merupakan sebuah antarmuka 

untuk mengambil informasi lokasi geografis berdasarkan koordinat garis lintang 

(latitude) dan garis bujur (longitude) dari perangkat pengguna dimaksud 

menggunakan kemampuan Sistem Informasi Geografis (GIS). 

Potensi Kabupaten Sumba Timur memberikan peluang dalam 

pengembangan berbagai sumber daya daerah yang berlimpah, yang mana salah 

satunya adalah perkembangan fasilitas umum. Potensi perkembangan kabupaten 

dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas umum seperti rumas sakit, sekolah, 

perkantoran, bandar udara, pelabuhan laut, tempat ibadah. 

Kendala yang sering ditemukan yaitu tidak adanya fasilitas atau penunjuk 

arah yang mendukung masyarakat untuk menuju ke tempat-tempat umum
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 tersebut. Berdasarkan pemahaman diatas, maka diusulkan Sistem Informasi 

Geografi Penyebaran Fasilitas Umum Kabupaten Sumba Timur Berbasis Web 

dengan harapan untuk memudahkan masyarakat lokal maupun wisatawan dalam 

mencari fasilitas yang ada. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan bagaimana membuat 

suatu sistem informasi geografi penyebaran fasilitas umum di kabupaten sumba 

timur berbasis web untuk mempermudah pencarian fasilitas umum yang ada. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup masalah yang dimaksud untuk memberikan suatu batasan 

masalah yang jelas suatu objek penelitian, untuk itu penelitian ini memiliki batasan-

batasan masalah sebagai berikut :    

1. Sistem dapat menampilkan fasilitas umum hanya pada radius 6 km 

dari pusat kota. 

2. Sistem hanya menampilkan beberapa fasilitas umum diantaranya, 

perkantoran, sekolah (SMA/SMK), rumah ibadah, rumah sakit, bandar 

udara, palabuhan laut, pasar, hotel, bank (ATM), POM Bensin. 

3. Sistem menampilkan objek beserta atribut seperti nama, alamat serta 

jam buka. 

4. Sistem dapat menampilkan rute antara user dengan fasilitas yang 

dicari. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan “Sistem Informasi Geografis 

tempat umum di kabupaten sumba timur”, yang dapat menampilkan informasi dan 

gambaran peta digital tempat umum di kabupaten sumba timur dengan 

menampilkan jarak dan rute serta informasi umum dari fasilitas yang akan 

ditampilkan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagi Pengguna 

- Mempermudah pengguna baik masyarakat kab. Sumba timur maupun 

pendatang (wisatawan) untuk mengakses fasilitas umum.  

 

b) Bagi Pengelola Sistem (Dinas Bappeda Kab. Sumba Timur) 

- Membantu Dinas Bappeda Kab. Sumba Timur dalam membuat kebijakan 

dalam  mengontrol penyebaran fasilitas umum.  

- Membantu dinas terkait dalam perencanaan pembangunan ataupun dalam 

proses pengontrolan tata letak pembangunan fasilitas.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 
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2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKAN DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 

literatur yang berhubungan dengan penelitian. 

3. BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan mengenai analisis sistem dan kebutuhan sistem meliputi 

kebutuhan input maupun kebutuhan output, analisis pengguna, perancangan sistem 

meliputi diagram konteks, diagram arus data level 1, rancangan tabel, relasi tabel, dan 

perancangan form masukan dan keluaran. 

4. BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang diusulkan dengan menggunakan 

Diagram arus data, bagan alir sistem dan relasi tabel dari sistem yang 

diimplementasikan, serta pembahasan sistem secara detail  yang di jabarkan secara 

satu persatu dengan menerapkan konsep sesudah adanya sistem yang diusulkan. 

5. BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisi sumber referensi yang diambil oleh penulis sehingga tidak adaa 

plagiasi dalam penyusunan skripsi. 

7. LAMPIRAN 

 

 


