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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Sistem informasi pemetaan yang dibuat dalam penelitian ini mengacu 

pada beberapa karya ilmiah yaitu : 

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Hermawan, tahun 2015  sistem ini 

menampilkan informasi pemetaan penyebaran tanaman hilbrida dan holtikultural 

di Kabupaten Sumba Barat. Kekurangan pada penelitian ini adalah tidak adanya 

pembuatan jarak dan rute menuju lokasi yang dituju. 

Yovi Febri, tahun 2013 sistem ini membahas mengenai pencarian objek 

wisata yang ada di Kabupaten Magelang Berbasis Web. Pada sistem ini 

membahas mengenai pencarian objek wisata yang ada di Kabupaten Malang. 

Kekurangan pada penelitian ini adalah tidak adanya jalur alternative menuju objek 

wisata yang dituju serta belum adanya informasi penginapan dan informasi rumah 

makan yang terdekat dengan objek wisata. 

Jemas Valdano Ulemiem, tahun 2014 sistem informasi ini menampilkan 

informasi pariwisata di pulau Masela dan tidak menggunakan google Map API. 

Budi Nur Rohman, tahun 2013 sistem informasi ini menampilkan 

informasi pariwisata pantai dan rute perjalanan menuju objek wisata pantai di 

Sumbawa Barat. Kekurangan penelitian ini tidak adanya jalur alternative menuju 

objek wisata yang di tuju serta tidak adanya informasi fasilitas pendukung di 

sekitar objek wisata. 

Zainal Arifin, tahun 2014 sistem informasi ini menampilkan informasi 

kuliner, seni dan budaya di kota Balikpapan serta menampilkan informasi rumah 

makan beserta rute perjalanan menuju rumah makan. Kekurangan dari sistem ini 

adalah tidak adanya form pencarian. 

Sedangkan penelitian yang akan dibuat ini adalah untuk menampilkan 

informasi mengenai rute dan jarak untuk dapat sampai ke lokasi kerajinan kain 

tenun  dan gerabah di Kabupaten Lombok Timur serta menampilkan jalur 
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alternative menuju ke lokasi kerajinan kain tenun dan gerabah di Kabupaten 

Lombok Timur. 

Berikut ini merupakan tabel perbandingan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1 : 

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian 

No 
Nama 

Pengarang 
Judul 

Bahasa 

Pemrograman 
Keterangan 

1. 

Agung 

Hermawan 

(2015) 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Penyebaran 

Tanaman Hilbrida 

dan Holikultural 

di Kabupaten 

Sumba Barat 

Berbasis Web 

PHP, Google 

Maps,Javascrip

t API dan 

database Mysql 

-Menampilkan 

informasi 

pemetaan lahan 

holikultural 

-Tidak membuat 

jarak dan rute 

antar lokasi 

2. 

Yovi Febri 

Yusdi 

 (2013) 

Sistem Informasi 

Geografis 

Pencarian Objek 

Wisata di 

Kabupaten 

Magelang 

Berbasis Web 

PHP, Google 

Maps,Javascrip

t API dan 

database Mysql 

-Membahas 

mengenai 

pencarian objek 

wisata yang ada 

di Kabupaten 

Magelang 

-Kekuragan pada 

sistem ini tidak 

adanya jalur 

alternative 

menuju objek 

wisata yang 

dituju 

3. 

Jemas Valdano 

Ulemiem  

(2014) 

Sistem Informasi 

Pariwisata di 

Pulau Masela 

Barat Data 

Berbasis Web 

PHP, database 

Mysql 

-Menampilkan 

informasi 

pariwisata di 

pulau Masela 

-Tidak 

menggunakan 

Google Maps 

API 

4. 

Budi Nur 

Rohman 

 (2013) 

Sistem Informasi 

Objek Wisata 

Pantai di 

Sumbawa Barat 

Berbasis Web 

PHP, Google 

Maps,Javascrip

t API dan 

database Mysql 

-Menampilkan 

informasi 

pariwisata pantai 

dan rute 

perjalanan 

menuju objek 

wisata pantai di 
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No 
Nama 

Pengarang 
Judul 

Bahasa 

Pemrograman 
Keterangan 

Sumbawa Barat 

-Tidak adanya 

form pencarian 

objek wisata 

-Tidak adanya 

jalur alternative 

objek wisata yang 

di tuju 

-Tidak adanya 

informasi fasilitas 

pendukung di 

sekitar objek 

wisata. 

5. Zainal Arifin 

(2014) 

Sistem Informasi 

Kuliner, Seni dan 

Budaya kota 

Balikpapan 

Berbasis Web 

PHP, Google 

Maps,Javascrip

t API dan 

database Mysql 

-Menampilkan 

informasi 

Kuliner, Seni dan 

Budaya di Kota 

Balikpapan 

-Menampilkan 

informasi rumah 

makan beserta 

rute perjalanan 

menuju rumah 

makan 

-Tidak adanya 

form pencarian 

6. Widian Wahyu 

Kusuma 

(2019) 

Membangun 

Sistem Informasi 

Georafis untuk 

Pemetaan 

Kerajinan Kain 

Tenun dan 

Gerabah di 

Kabupaten 

Lombok Timur 

PHP, Google 

Maps,Javascrip

t API dan 

database Mysql 

-Menampilkan 

informasi lokasi, 

jarak dan rute 

tempuh menuju 

ke tempat 

kerajinan kain 

tenun dan 

gerabah di 

Kabupaten 

Lombok timur 

-Menampilkan 

jalur alternative 

menuju ke lokasi 

pengerajin kain 

tenun dan 

gerabah di 

Kabupaten 

Lombok Timur. 



4 
 

Keunggulan dari aplikasi ini adalah belum ada aplikasi yang secara 

khusus memetakan semua lokasi kerajinan kain tenun dan gerabah di Lombok 

Timur. Selain itu mudah untuk digunakan tanpa harus repot-repot membuka 

google maps dan mengetik kata kuncinya, melainkan langsung dari aplikasi semua 

lokasi kerajinan dapat terdeteksi, ditinggal di klik untuk melihat lokasi yang 

diinginkan dan sudah terintegrasi dengan dengan google maps. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Definisi SIG  

Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki suatu kemampuan yang 

dapat menghubungkan berbagai macam data pada titik tertentu di permukaan 

bumi, menggabungkannya, menganalisis serta memetakan hasinya. SIG 

merupakan suatu data berbentuk spasial yang berarti data yang berorientasi 

geografis dan memiliki suatu sistem koordinat sebagai bahan referensinya, 

sehingga penerapan SIG dapat digunakan untuk pemetaan lokasi, kondisi dan 

pemodelan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem informasi geografi 

berhubungan dengan object – object yang berada di permukaan bumi. 

 

2.2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi Geografi 

Sumber data yang digunakan untuk keperluan GIS dapat berasal dari data 

citra, data lapangan, survei kelautan, peta, sosial ekonomi dan GPS. Selanjutnya 

data tersebut diolah dengan perangkat lunak tertentu sesuai dengan kebutuhannya 

untuk menghasilkan suatu produk yang berupa informasi yang berguna dimana 

dapat berupa peta konvensional maupun peta digital sesuai keperluan user / 

pengguna, maka harus ada input kebutuhan yang diiinginkan user / pengguna. 

 

2.2.3. Komponen Dasar SIG 

Secara garis besarnya sistem informasi geografi (SIG) terdiri dari 4 

(empat) komponen penyusun yaitu : 
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a. Hardware / Perangkat Keras. 

Untuk menjalankan software SIG tentunya dibutuhkan suatu perangkat keras 

yang memadai, dimana perangkat keras yang digunakan haruslah memiliki 

spesifikasi yang lebih tinggi dibanding dengan perangkat keras yang lainnya. 

Karena software SIG yang bersifat grafik dimana membutuhkan komponen 

hardware grafik yang baik dengan memory dan processor yang lebih tinggi 

untuk memudahkan dan melancarkan akses informasi yang dibutuhkan. 

b. Software / Perangkat Lunak 

SIG merupakan suatu sistem software/perangkat lunak yang di dalamnya 

terdapat media penyimpanan / database yang memiliki peranan penting, yang 

dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan berbagai macam 

pengolah data, penyimpanan data maupun editing data. 

c. Informasi Geografi dan Data. 

Bahan dasar dari sistem informasi geografi adalah data dan informasi, SIG 

dapat melakukan penyimpanan data dan informasi, baik secara langsung 

dengan mendijitasi lokasi posisi yang akan menghasilkan bentuk data spasial 

dari peta, dan juga penyimpanan secara tidak langsung yaitu dengan 

memanfaatkan perangkat lunak SIG yang lain untuk di eksport datanya. 

d. Brainware / Pengguna / Manusia 

Sebaik apapun teknologi yang digunakan dalam SIG, tidak akan memiliki arti 

tanpa adanya manusia yang mengelola data dan informasi dalam perangkat 

lunak SIG yang sesuai dengan kenyataan. 

e. Metode 

Dalam penerapan sistem informasi geografi dibutuhkan suatu metode yang 

dapat digunakan untuk menemukan hasil pemetaan yang diinginkan. 
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Gambar 2. 1 Komponen Data SIG 

 

2.2.4. Model Data SIG 

SIG merupakan salah satu bagian dari teknologi informasi berbasis 

komputer. Beda halnya dengan manusia, komputer  yang merupakan suatu 

kumpulan komponen elektronik tidak dapat mengerti tentang suatu object seperti 

jalan raya, bentuk bangunan, danau, batas wilayah daerah tertentu ataupun object 

yang lainnya. Untuk dapat mengenali dan mempresentasikan suatu object tertentu, 

maka komputer melakukan proses manipulasi terhadap object tersebut. Model 

data SIG adalah data spasial, dimana untuk dapat merepresentasikan data spasial 

ini digunakan model data rester dan data vektor. 

a. Model Data Rester 

Model data raster menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial 

dengan menggunakan struktur matriks atau pixel-pixel yang membentuk grid 

(Prahasta.E, 2001). Informasi yang terdapat dalam satu pixel dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu data atribut dimana data atribut dapat 

mengenai suatu object seperti perumahan, gedung, sawah, dan lain – lain. Dan 

juga data koordinat yang menunjukkan posisi geometris dari suatu data 

tersebut. 

b. Model Data Vektor 

Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial 

dengan menggunakan garis-garis atau kurva, titik-titik, atau poligon beserta 

atribut-atributnya. Dalam model sistem vektor bentuk dasar dari representasi 

data spasial didefinisikan oleh model sistem koordinat kartesian dua dimensi 

(x,y), pada model data vektor ini terdapat beberapa jenis entity data yaitu : 

entity model data vektor titik, entity model data vektor garis dan model data 

vektor poligon. 

 

2.2.5. Peta dan Pemetaan Posisi 

Menurut ICA (International Cartographic Association) Peta adalah 

gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari 
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permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda 

angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil/diskalakan. Selain ICA Aryono Prihandito (1988) mengemukanan 

bahwa Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, 

digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Sedangkan Menurut 

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL 2005) Peta 

merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, 

merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan 

pada tahapan dan tingkatan pembangunan. 

Sehingga bisa disimpulkan oleh peneliti bahwa peta merupakan bentuk 

penyajian sumber informasi mengenai suatu permukaan bumi yang dapat 

digunakan bagi para perncana untuk pengambilan keputusan. Sedangkan 

pemetaan merupakan Proses pengukuran ,perhitungan dan penggambaran 

permukaan bumi dengan  menggunakan cara atau metode tertentu sehingga 

didapatkan hasil berupa Softcopy dan Hardcopy atau bisa juga diartikan sebagai 

penyajian  data dan informasi tentang gambaran permukaan bumi. 

 

2.2.6. PHP 

PHP adalah bahasa Server-side-scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan Server-side-

scripting maka sintaks dan perintah PHP akan diekseskusi di server kemudian 

hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. (Arief,2011). 

 

2.2.7. MySQL 

Mysql adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis 

data(DBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi General Public 

License (Anhar, 2010). Mysql (My Structured Query Language) adalah multiuser 

database yang menggunakan bahasa Structured Query Language(SQL). Mysql 

dalam operasi clint-server melibatkan server demon MySQL pada sisi server dan 

berbagai macam program serta library yang berjalan pada sisi klien. MySQL juga 

mampu menangani data yang cukup besar. 
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MySQL dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu melalui Command Line 

dan aplikasi PHPMyAdmin. Jika menggunakan Command Line, kita harus 

mengetahui dan hafal sintaks-sintaks query yang digunakan dalam pemrograman 

MySQL tersebut. PHPMyAdmin adalah web aplikasi yang digunakan untuk 

manajemen database MySQL dan dengan menggunakan PHPMyAdmin kita tidak 

perlu mengetahui sintaks query yang digunakan (Nugroho, 2004). 

 

2.2.8. Metode K-Means Clustering 

Clustering merupakan salah satu metode Data Mining yang bersifat tanpa 

arahan (unsupervised). Ada dua jenis data clustering yang sering dipergunakan 

dalam proses pengelompokan data yaitu hierarchical (hirarki) data clustering dan 

non-hierarchical (non hirarki) data clustering. K-Means merupakan salah satu 

metode data clustering non hirarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke 

dalam bentuk satu atau lebih cluster/kelompok. Metode ini mempartisi data ke 

dalam cluster/kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama 

dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan data yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Adapun 

tujuan dari data clustering ini adalah untuk meminimalisasikan objective function 

yang diset dalam proses clustering, yang pada umumnya berusaha 

meminimalisasikan variasi di dalam suatu cluster dan memaksimalisasikan variasi 

antar cluster. K-Means merupakan Non Hirarchical clustering method dimana 

jumlah kelompok ditentukan terlebih dulu. 

 

Alasan menggunakan metode K-means :  

1. Untuk dapat dengan mudah mendeteksi sebaran wilayah kerajinan kain 

tenun dan gerabah. 

2. Untuk menentukan jumlah cluster wilayah berdasarkan jenis kerajinannya 

dengan tepat. 

 

 


