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1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Usaha Kecil Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil Menengah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 

( Sulistina Rini;2014). Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi saat 

ini memiliki peranan yang sangat penting di segala bidang, Hal ini disebabkan 

karena pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi, Dengan 

perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini kita dapat melakukan 

pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi yang kita 

butuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta dengan biaya yang kita 

keluarkan lebih efisien. (Deni Yusup Bakhtiar).

Namun di tengah kemajuan system informasi tersebut, mayoritas usaha 

kecil menengah berada pada kondisi yang tidak ideal, dimana tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan dan tidak jauh berbeda kondisinya ketika awal

didirikan. Hanya sedikit saja yang mampu berkembang menjadi usaha besar. 

Kemudian menurut (Deni Yusup Bakhtiar); Masalah yang sering dialami oleh 

Usaha Kecil Menengah ialah dalam hal pemasaran untuk mempromosikan barang 
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yang di produksi Usaha Kecil Menengah memiliki keterbatasan dalam hal 

pemasaran dikarenakan adanya tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar 

domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar 

selain itu keterbatasan teknologi informasi juga menjadi masalah yang sering di 

hadapi dalam mempromosikan produk yang di hasilkan. (Maulvi Surya 

Gustavianto,2016).

Dalam mewujudkan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri dan berkembang, diperlukan sebagai 

media pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai alat untuk mensejahtrakan 

UKM dengan pelaku usaha lainnya, Dalam hal ini pemanfaatan Tekhnologi 

Informasi (IT) dapat digunakan sepenuhnya di dalam dunia usaha yang tertuang 

dalam bentuk website di internet guna mempromosikan perusahaan dan produk 

yang dihasilkan dan informasi lokasi usaha pemilik usaha, Penyampaian informasi 

pada masyarakat mengenai sebuah wilayah memang masih jarang diterapkan, 

apalagi yang berbasis computer walaupun ada kebanyakan yang ditemui adalah 

sebuah sistem pemetaan yang berdiri sendiri (stand alone desktop programming), 

sehingga tingkat pemakainnya (usability) dapat lebih luas. (Febriyanti,2015).

Kurangnya informasi mengenai UKM itu sendiri juga merupakan salah 

satu latar belakang mengapa topik ini dipilih. Kegunaan sistem seperti ini dapat 

menambah pengetahuan bagi masyarakat daerah sekitar mengenai informasi yang 

di berikan. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai UKM 

yang berada di Kota Bandar Lampung dapat dengan mudah mengaksesnya secara 

langsung. Dengan demikian dengan adanya sistem ini, diharapkan warga 
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masyarakat Kota Bandarlampung dapat mengetahui lebih banyak mengenai UKM 

di Kota Bandar Lampung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya membuat suatu penelitian 

yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Geografis UKM di 

Bandarlampung Berbasis Web”

1.2 Rumusan Masalah

Agar dapat menghasilkan laporan letak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 

Akurat, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Cara Membuat Perancangan Sistem Informasi Geografis Pada 

UKM di Bandar Lamapung berbasis Web.

2. Bagaimana cara membangun Sistem Informasi Geografis yang menyajikan 

data yang akurat tentang Usaha Kecil Menengah yang ada di Bandar 

Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitaian ini adalah sebagai berikut:

Untuk membangun system Informasi geografis sebuah UKM (Usaha 

Kecil Menengah) guna mempermudah masyarakat untuk mencari letak 

UKM di Bandar Lampung dan meningkatkan penghasilan dari UKM 

tersebut.
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1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitia ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu memberikan informasi yang lebih detail tentang UKM.

2. Aplikasi yang dibangun berupa aplikasi berbasis Web, serta Data Base 

yang di gunakan yaitu MySQL.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi pemilik UKM untuk mempromosikan 

produk keseluruh lapisan masyarakat di sekitar Bandar Lampung.

2. Memudahkan masyarakat Bandar Lampung untuk mendapatkan barang 

yang diinginkan dengan efisiensi dan efektifitas waktu.

3. Meningkatkan pendapatan pasif income, maupun mendapat pelanggan 

baru dengan memberikan fasilitas search indicator location.

4. Dengan adanya teknologi muhtahir diharapkan dapat mampu 

memberikan persaingan sehat secara kompotitif atara pedagang besar atau 

pedagang kecil.


