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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bisnis property di kota Bandar Lampung pada saat ini tumbuh pesat,

sehingga banyak warga Bandar Lampung dan luar daerah Bandar Lampung

tertarik untuk membeli property, saat ini terdapat perumahan yang menawarkan

akses internet atau informasi teknologi lainnya dan menyediakan tipe rumah

minimalis dengan taman yang luas, untuk dapat menarik konsumen lebih.

Kota Bandar Lampung banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang

bisnis perumahan atau komplek baru. Jika konsumen ingin mengetahui tentang

informasi letak daerah perumahan dan informasi mengenai perumahan, konsumen

harus datang langsung ke pemasaran perusahaan. Konsumen yang terkadang

kesulitan terhadap informasi tentang letak perumahan yang disediakan oleh

perusahaan, dikarenakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen

yang ke banyakan dari luar kota Bandar Lampung, maka dibutuhkan sebuah

sistem baru untuk membantu konsumen perusahaan dalam hal pencarian

informasi daerah perumahan maupun informasi tentang tipe rumah, denah rumah,

model rumah, spesifikasi material rumah , letak strategis perumahan dan titik-titik

letak perumahan yang tersebar di kota Bandar Lampung berbasis website.

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System

(GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data

yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu

SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani
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data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi

kerja. Selain itu, Sistem Informasi Geografis adalah salah satu sistem informasi

yang dibahas dalam ilmu komputer, yang dalam pengintegrasiannya SIG

merangkul dan merepresentasikan sistem informasi lainnya. SIG menggunakan

teknologi komputer untuk mengintegrasikan, memanipulasi dan menampilkan

informasi atau karakteristik yang ada di suatu area geografi. SIG juga dapat

membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, masalah tersebut dapat diatasi

dengan pendekatan Sistem Informasi Geografis. Dalam penelitian ini penulis

tertarik untuk membuat aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)berbasis

website untuk mengetahui lokasi perumahan yang menampilkan informasi tipe

rumah, denah rumah, model rumah, spesifikasi material rumah, luas lahan dan

titik-titik letak perumahan, dengan tujuan untuk mempermudah konsumen dalam

hal pencarian informasi perumahan berbasis website. Oleh karena itu, penulis

memberikan judul penelitian ini “Sistem Informasi Geografis Perumahan di

Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar penulis

untuk merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana membuat sistem informasi geografis perumahan di Bandar

Lampung?

2. Bagaimana memudahkan proses pencarian denah lokasi perumahan di Bandar

Lampung?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menghasilkan rancangan sistem informasi geografis perumahan di

Bandar Lampung agar konsumen dan calon konsumen dapat melakukan

pencarian denah lokasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya :

1. Penelitian ini dilakukan di PT Patala Global Perdana.

2. Sistem informasi geografis untuk mencari lokasi perumahan yang dibuat

berbasis web.

3. Ditambahkan informasi fasilitas sekitar perumahan seperti fasilitas kesehatan,

pendidikan, kantor polisi, pusat perbelanjaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Dengan adanya sistem informasi geografis yang dibuat berbasis web

diharapkan dapat membantu konsumen untuk mengetahui denah lokasi

perumahan Bandar Lampung secara cepat.

2. Dapat membantu pihak perusahaan dalam pemasaran produk dan

menghasilkan sistem baru sehingga membantu dalam proses pencarian lokasi

dan pemasaran perumahan di Bandar Lampung.



4

1.6 Keaslian Penelitian

Oleh Jenry Jimmy Masudara, Yaulie D. Y. Rindengan, Xaverius B. N.

Najoan, 2013, dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,

Universitas Sam Ratulangi, dengan judul Sistem Informasi Geografis Perumahan

Di Kota Manado Berbasis Web. Penelitian ini membahas tentang Kota Manado

sebagai salah satu kota dengan keadaan penduduk yang makin padat dan

kebutuhan masyarakat yang ingin mencari informasi tentang perumahan dengan

cepat, membuat Sistem Informasi Geografis sangat diperlukan, terutama dalam

hal pencarian lokasi perumahan. Oleh karena itu, penulis membuat sistem

informasi geografis perumahan di kota Manado berbasis web dengan

menggunakan HTML (HyperText Markup Language), PHP (Perl HyperText

Preprocessor), CSS (Cascading Style Sheets) dan JavaScript untuk merancang

antarmuka dan logika sistem, MySQL untuk perancangan database sistem dan

google API untuk pemetaan. Informasi yang disajikan berupa nama perumahan,

alamat, foto perumahan, gambar tipe rumah, denah rumah, ketersediaan dan harga

dari tiap tipe rumah. Dengan adanya SIG(Sistem Informasi Geografis) ini

diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi

perumahan di kota Manado.

Oleh Nurlita Caesariany Rahardjo, 2013, dari Jurusan Teknik Informatika,

Universitas Surabaya, dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pencarian Lokasi Bengkel. Dimana pada penelitian mambahas mobilitas manusia

semakin tinggi dari hari ke hari. Tuntutan mobilitas yang tinggi menyebabkan

semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor. Dalam tuntutan ini, mungkin

saja ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat mobilitas tersebut.
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Misalnya, kondisi jalanan yang macet, maupun masalah pada kendaraan yang

digunakan. Menyikapi kendala yang terakhir ini, bengkel merupakan salah satu

alternatif untuk memperbaiki masalah-masalah yang mungkin terjadi pada

kendaraan tersebut. Informasi tentang lokasi bengkel yang akurat menjadi sangat

dibutuhkan. Dengan pengetahuan yang terbatas terhadap lingkungan sekitar,

infomasi yang akurat ini cukup sulit didapat. Bertanya pada pengguna jalan pun

belum tentu membuahkan hasil yang maksimal. Untuk mengatasi kesulitan

informasi ini dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu pencarian lokasi

bengkel dengan informasi yang lengkap dan cukup akurat. Pembuatan sistem

informasi geografis pencarian bengkel dapat menjadi salah satu alternatifnya.

Dengan bantuan kategori-kategori yang disediakan, kegiatan pencarian bengkel

akan menjadi lebih mudah dan terklasifikasi berdasarkan kategori yang diinginkan

si pencari

Oleh Much Aziz Muslim, 2005, dari Fakultas Teknologi Informasi,

Universitas Stikubank Semarang, dengan judul Web GIS untuk Bank Swasta di

Kota Semarang. Penelitian ini membahas bahwa masyarakat membutuhkan

informasi mengenai bank yang dirasa masih kurang di Semarang, baik berupa

lokasi kantor maupun jenis produk pelayanan yang ditawarkan secara cepat dan

akurat. Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu mengatasi permasalahan ini

dengancara pengguna memasukkan nama bank  melalui  input  pencarian,

kemudian  sistem akan  memberikan informasi  yang  diinginkan  oleh pengguna.

Sedangkan SIG berbasis web mampu memberikan informasi secara lengkap

kepada nasabah dan dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui media

internet. Penelitian ini merancang suatu aplikasi berbasis SIG yang dapat
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dijalankan dan diaplikasikan pada suatu web browser yang mampu memberikan

informasi mengenai lokasi, jenis-jenis layanan produk jasa yang ditawarkan pada

BCA wilayah Semarang. Penelitian ini dimulai dengan memperoleh data-data

yaitu data primer dan data sekunder yang digunakan untuk  perencanaan

kebutuhan  SIG  kemudian  melakukan  rancang  bangun  SIG  dan

mengimplementasikannya pada suatu web secara keseluruhannya. Perencanaan

kebutuhan SIG terdiri dari metode pengumpulan data, data spasial dan data non

spasial/atribut. Data spasial berupa lokasi BCA yang ditunjukkan dengan peta

kota Semarang dan layer-layer petayang terdiri dari layer wilayah, layer jalan,

layer lokasidan sebagainya. Sedangkan data non spasial terdiridari data lokasi dan

produk jasa pada kantor BCA wilayah Semarang. Perancangan SIG berbasis web

terdiri dari perancangan proses dan perancangan halaman web. Perancangan

proses yang memberikan gambaran mengenai bagaimana informasi dihasilkan,

yang  terdiri  dari  proses pembuatan  peta,  editing peta  dan  pembuatan

database.  Sedangkan  perancangan halaman  web  memberikan  gambaran

mengenai bagaimana  informasi  akan  ditampilkan.  Implementasi aplikasi SIG

ini memerlukan hardware, software dan brainware.

Oleh Erna Kharistiani, Eko Aribowo, 2013, dari Program Studi Teknik

Informatika Universitas Ahmad Dahlan, dengan judul Sistem Informasi Geografis

Pemetaan Potensi SMA/SMK Berbasis Web (Studi Kasus : Kecamatan

Kebumen)”. Dimana pada penelitian membahas Dinas Pendidikan Kabupaten

Kebumen saat ini menangani banyak sekolah, akan  tetapi  pengelolaan  sekolah

belum  dapat  dilakukan  secara  optimal sehingga  hal  ini  dapat  mengakibatkan

permasalahan  pengelolaan pendidikan.  Dinas  Pendidikan  kabupaten  Kebumen
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telah memiliki website sebagai  media  informasi  yang  mampu  diakses  secara

global,  namun informasi – informasi  yang  ditampilkan  dalam website  tersebut

bersifat umum,  belum  mempu  menggambarkan secara  detail  mengenai

keadaan suatu  SMA/SMK.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  rencana  strategis,

melalui perencanaan strategis inilah Dinas Pendidikan kabupaten Kebumen secara

sistematis dapat mengembangkan suatu sistem manajerial yang efektif dan efisien,

yaitu  dengan  Sistem  Informasi  Geografis  Pemetaan  Potensi SMA/SMK

berbasis web.  Dengan  adanya  dukungan  teknologi  SIG  yang berbasis web,

diharapkan  pengguna  dapat  mengakses  melalui  media internet,  sehingga

pendistribusian  informasi  dapat  meluas  hingga  seluruh nusantara.


