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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Lampung Timur merupakan area daratan yang luasnya 5.325,03 

km2, yang terletak pada bagian timur Provinsi Lampung, dimana sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih 

Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Ibu kota Lampung Timur adalah Sukadana. 

Secara Geografis Lampung Timur terletak pada kedudukan. 105015’ bujur timur – 

106020‘ bujur timur dan garis lintang, yaitu 4037’ lintang selatan dan 50037’ 

lintang selatan. Secara topografis wilayah Kabupaten Lampung Timur dibagi 

menjadi lima bagian yaitu, Daerah berbukit sampai bergunung, daerah berombak 

sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah rawa pasang surut, dan 

 daerah aliran sungai (DAS). (Katalog, 2016)    

Penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari berbagai lahan 

pertanian. Dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten 

Lampung Timur dimanfaatkan untuk sektor pertanian, oleh sebab itu sektor 

pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai sumber pendapatan dan 

mata pencaharian pokok penduduk di kabupaten Lampung Tengah salah satu hasil 

dari pertaian tersebut adalah tanaman cabai, banyaknya petani penghasil cabai 

membuat para distributor melirik untuk memngabil persediaan cabai dari 

kabupaten Lampung Timur. Wilayah yang cukup luas membuat petani cabai sulit 

ditemui dan jarang diketahui oleh masyarakat luas akan hasil cabai yang 

melimpah di wilayah tersebut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah
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Hasil tanaman cabai yang melimpah di wilayah Lampung Timur belum 

memiliki analisis mengenai tingkat produksi tanaman cabai dan belum adanya 

media informasi pemetaan untuk  menunjukan tingkat produksi tanaman cabai 

pada masing-masing wilayah, sistem yang digunakan untuk pengolahan data 

tanaman cabai pada dinas pertanian kabupaten lampung timur masih 

menggunakan aplikasi perkantoran, hal ini perlu adanya pengembangan sistem 

dengan strategi untuk memajukan daerah Kabupaten Lampung Timur dengan 

menggunakan media pemetaan peta melalui Google Map API.  

Pembahasan pada penelitian ini, dengan permasalahan tersebut, hendak 

diselesaikan dengan metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk suatu 

perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industry di suatu daerah 

terhadap besarnya peranan sektor atau industri, (Tarigan, 2005).  

Untuk memajukan daerah dan setrategi  produksi pertanian diperlukan 

analisa dari data kondisi lahan terkait data produksi tanaman cabai di kabupaten 

Lampung Timur menggunakan metode Location Quotientm (LQ) dengan 

membanding wilayah berdasarkan sector yang sama. Sistem hendak dimodelkan 

dengan analisis Object Oriented Analyst (OOA), Object Oriented Design (OOD) 

dan alat visualisasi Unified Modelling Language (UML) dengan menggukan 

database Mysql. Pengembangan sistem Waterfall dan menggunakan media 

penyampaian berupa sistem informasi geografis dan Google Maps API. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu dibangun sistem 

informasi geografis sebagai media informasi produksi hasil panen tanaman cabai 

di setiap tahunnya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul 
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“Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Produksi Tanaman Cabai 

Di Kabupaten Lampung Timur Berbasis Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana memodelkan sistem informasi geografis (SIG) produksi 

tanaman cabai di kabupaten lampung timur berbasis web ?. 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi geografis (SIG) 

produksi tanaman cabai di kabupaten lampung timur berbasis web ?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini, agar pembahasan 

tidak terlalu meluas atau menyimpang, yaitu : 

1. Sistem yang dibangun hanya menyampaikan data hasil panen dan luas 

lahan tanaman cabai dalam bentuk peta geografis dan membandingan 

menggunakan metode Location Quotient (LQ). 

2. Wilayah yang dipetakan hanya pada wilayah lampung timur dengan 

produksi tanaman cabai. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang diusulkan dimodelkan dengan berbasis web. 

2. Aplikasi menampilkan tingkat produksi tanaman cabai. 
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3. Aplikasi menampilkan grafik perkembangan produksi tiap tahunnya. 

4. Metode perhitungan tingkat produksi tanaman cabai menggunakan 

metode Location Quotient (LQ). 

5. Metodologi pengembangan sistem menggunakan  waterfall 

6. Pemodelan sistem yang akan dibangun dengan berorientasi objek 

menggunakan Object-Oriented Modeling. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan informasi hasil panen tanaman cabai pada peta geografis 

pada wilayah lampung timur. 

2. Menghasilkan informasi pada wilayah yang memiliki tingkat produksi 

cabai tertinggi dan terendah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu : 

1. Bagi User 

a. Mempermudah user untuk melihat informasi dan letak wilayah hasil 

panen tanaman cabai pada wilayah lampung timur. 

b. Menarik minat distributor cabai sebagai lahan untuk memasarkan 

cabai hingga keluar daerah. 

 

 



 

5 
 

2. Bagi Instansi 

a. Memperluas informasi mengenai jumlah tanaman cabai yang 

dipanen dalam daerah di wilayah lampung timur. 

b. Meningkatkan minat penduduk untuk lebih banyak memproduksi 

tanaman cabai pada wilayah lampung timur. 

c. Membantu Dinas Pertanian dan Pangan Lampung Timur dalam 

mengelola data prosuksi tanaman cabai 

d. Membantu Dinas Pertanian dan Panga Lampung Timur untuk 

menentukan kebijakan dan melakukan penyuluhan karena adanya 

analisi tingkat produksi tanaman cabai. 

3. Bagi Penulis 

a. Dapat mengetahui informasi tanaman cabai didaerah-daerah pada 

kabupaten lampung timur . 

b. Memperdalam pengetahuan tentang penulisan penelitian. 

4. Bagi Unitversitas 

a. Membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan 

teknologi. 

b. Dapat menerbitkan jurnal secara rutin atau berkala dapat membantu 

universitas dalam pengajuan akreditas.  


