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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sistem Informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk 

memasukan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisa dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi- posisi 

dipermukaan bumi (Chang, 2002). 

Adapun komponen-komponen dari sistem informasi geografis adalah sistem 

komputer, software sistem informasi geografis, data dan infrastruktur. Pada 

awalnya data geografis hanya disajikan diatas peta dengan menggunakan  

simbol, garis  dan  warna.  Elemen- elemen  geometri  ini  dideskripsikan  

didalam legendanya, misalnya garis hitam tebal untuk jalan utama, garis hitam 

tipis untuk jalan sekunder dan jalan-jalan berikutnya. Bila dibandingkan dengan 

peta, sistem informasi geografis memiliki keunggulan karena penyimpanan data 

dan presentasinya dipisahkan. Sistem informasi geografis menyimpan semua 

informasi deskriptif unsur- unsurnya sebagai atribut- atribut di dalam basis data. 

Kota Bandarlampung yang sekaligus ibukota Provinsi Lampung, terletak 

pada Teluk Lampung diujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandarlampung 

memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi kedalam 13 Kecamatan, 98 

Kelurahan, 246 Lingkungan, serta 2.672 RT dengan populasi penduduk mencapai 

881.801 jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung, 2010). Kota 

Bandarlampung memiliki potensi dibidang perdagangan, ekonomi kreatif, 
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pariwisata, dan jasa terutama perusahaan sektor jasa keuangan yang meliputi 

perbankan. 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak (Undang Undang No 10, 1998). 

Tabel 1.1 Kategori Bank 

Kategori Bank Jumlah Total 

Umum 32 
41 Bank 

BPR 8 

 

Tabel 1.2 Jenis Kantor Bank 

Jenis Kantor Bank Jumlah Total 

Kantor Pusat (KP) 9 

204 

Kantor Cabang (KC) 37 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) 79 

Kantor Cabang Pembantu Syariah 9 

Kantor Kas (KK) 70 

(Sumber: Direktorat Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 

Berdasarkan data diatas pada tabel 1.1 dan 1.2 dapat disimpulkan 

bahwasanya lokasi kantor bank dikota bandar lampung tidak hanya bertempat 

pada satu titik lokasi saja melainkan tersebar disebagian besar wilayah kota 

bandar lampung, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui letak 

lokasi masing- masing kantor bank tersebut, selain masyarakat kota bandar 

lampung sendiri, banyak pendatang khususnya mahasiswa baru diperguruan tinggi 

yang berasal dari berbagai daerah yang cukup kesulitan mencari letak lokasi 

kantor bank sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan 

lokasinya. Selain dikarenakan lokasi kantor bank yang cukup banyak dan tersebar 
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disebagian besar wilayah kota bandar lampung serta belum adanya sub- kategori 

khusus untuk kantor perbankan didalam Aplikasi Pemetaan seperti Google Maps.  

Algoritma dapat didefinisikan sebagai urutan langkah- langkah logis dan 

sistematis dalam mencari suatu solusi dari suatu permasalahan yang ada. (Wahid, 

2004). Langkah- langkah dalam memecahkan masalah bisa dilakukan dalam 

berbagai cara dengan karakteristik yang berbeda- beda dari masing- masing 

langkah. Ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan 

pencarian rute terpendek, misalnya Best First Search, Greedy Search, Djikstra, 

dan A* (A star) Search, masing- masing algoritma tersebut memiliki cara kerja 

yang berbeda- beda dalam menentukan solusi paling optimal. Penulis 

mengimplementasikan Algoritma Dijkstra dikarenakan Algoritma ini efektif untuk 

menemukan rute terpendek, karena tiap node yang sudah dilewati akan kembali 

dihitung ulang sehingga dapat menentukan mana yang yang tependek. (Lubis 

2009). 

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini akan merancang dan 

membuat serta menerapkan Algoritma Dijkstra pada Sistem Informasi Grafis 

Lokasi Bank di Kota Bandarlampung berbasis web. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan Algoritma Dijkstra pada Sistem Informasi 

Geografis berbasis web.? 
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2. Bagaimana membangun sebuah Sistem Informasi Geografis berbasis web 

yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi dan 

rute terpendek menuju kantor Bank di Kota Bandarlampung. 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

Penulis membuat batasan masalah dalam merancang sistem yang akan dibangun 

untuk memecahkan masalah diantaranya :. 

1. Objek penelitian dilakukan di Kota Bandarlampung yang  memberikan 

informasi pemetaan lokasi Bank di wilayah Kota Bandarlampung. 

2. Sistem ini memberikan informasi tentang letak Bank yang dilengkapi 

dengan informasi nama jenis Bank, lokasi, kriteria, alamat lengkap, no 

telp. 

3. Penerapan algoritma djikstra untuk pemetaan lokasi Bank di Kota 

Bandarlampung berjalan di Platform Web. 

4. Titik koordinat lokasi bank tidak dimasukkan seluruhnya, hanya diambil 

6 kecamatan ( Kecamatan Kemiling, Rajabasa, Kedaton, Wayhalim, 

Sukarame dan Panjang) sebagai sample dari total 13 kecamatan yang 

ada dikota Bandarlampung. 

5. Sistem ini akan diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, Database MySQL dan pemanfaatan Google Maps API dan 

Algoritma Djikstra. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yaitu memberikan informasi yang dapat 

digunakan kepada pengguna atau masyarakat umum mengenai pemetaan dan rute 

terpendek menuju lokasi Bank di Kota Bandarlampung.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dan piihak-pihak yang 

memerlukan informasi dan membandingkan teori yang dapat didalam 

perkulihan dan fakta yang ada di lapangan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

menambah wawasan serta sebagai rujukan untuk meneliti lebih 

lanjut dari sisi dan masalah yang sama dalam konteks sistem 

informasi geografis berbasis Web.  

b. Bagi pihak Perguruan Tinggi khususnya jurusan Teknik Informatika 

berguna sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan 

mengadakan penelitian yang sama. 

c. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat 

sebagai acuan mendapat informasi yang lebih baik. 


