
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Toko Alat Musik merupakan tempat dimana pelaku musik bisa menemukan 

seperangkat alat musik yang bisa memanjakan kuping pendengar musik dan 

menunjang pelaku musik dalam berkarir atau hobi bermusik. Sedikitnya informasi 

mengenai toko alat musik, studio musik, dan studio recording yang dicari 

membuat pelaku musik terkadang bertanya kepada teman atau orang yang 

dianggap mengetahui informasi tentang musik. Namun informasi yang didapatkan 

terkadang tidak memuaskan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. 

Di Kota Bandar lampung masih banyak masyarakat yang tidak tahu informasi 

tentang penyebaran dan pemetaan toko alat musik, studio musik, dan studio 

recording yang tersebar di Kota Bandar lampung. Beberapa toko musik, studio 

musik, dan studio recording di Bandar Lampung memiliki jangkauan yang kurang 

strategis dan sedikit didapatkan informasinya di Google Map. Dari pernyataan 

tersebut masyarakat cukup sulit untuk menyalurkan hobi bermusik. Masalah 

tersebut membuat masyarakat mengandalkan teman atau kerabat yaang mengerti 

musik, untuk mendapatkan informasi toko musik berada. Dari masalah tersebut, 

Sistem informasi geografi adalah sebuah sistem yang dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga memudahkan konsumen 

menemukan toko alat musik, studio musik, dan studio recording yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 
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Untuk menjawab permasalahan tersebut membutuhkan Sistem informasi 

geografi berbasis internet yang dapat mempresentasikan Toko alat musik yang 

telah menjadi kebutuhan dari masyarakat. Sistem Informasi Geografis dapat 

membantu masyarakat dalam mencari keputusan toko musik yang akan 

dikunjungi. Data yang ditampilkan oleh sistem tersebut dapat diolah, disimpan 

dan disajikan dengan sederhana sehingga tidak membingungkan masyarakat. 

Teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah sistem berbasis komputer 

yang digunakan untuk menyimpan data, memanipulasi data, dan menganalisis 

informasi berupa data geografis. Yang awalnya informasi permukaan bumi 

disajikan kedalam bentuk peta yang dibuat secara manual, maka dengan hadirnya 

Sistem Informasi Geografi (SIG), informasi-informasi tersebut diolah oleh 

komputer, dan hasilnya berupa peta digital. 

Berdasarkan hal tersebut penulis mempunyai gagasan untuk membuat “Sistem 

Informasi Geografis Toko Alat Musik di Kota Bandar Lampung Berbasis 

Web”. Sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hobi 

bermusik sebagai pengguna dalam menerima informasi mengenai toko alat musik, 

studio musik, dan studio recording di Bandar Lampung. Sistem ini dapat 

melakukan pemetaan toko alat musik di Bandar Lampung dengan detail lokasi, 

jenis alat musik yang dijual, harga alat musik, merek alat musik, jadwal buka atau 

tutup, serta keterangan lainnya mengenai toko alat musik tersebut, yang berguna 

bagi masyarakat Kota Bandar Lampung maupun di luar Kota Bandar Lampung. 

Dengan demikian dapat memudahkan masyarakat sebagai pengguna untuk dapat 

melihat informasi mengenai toko alat musik yang ada di Bandar Lampung. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana desain arsitektur dari sistem informasi geografis untuk 

mengetahui penyebaran dan pemetaan Toko Alat Musik di Kota Bandar 

lampung. 

2. Bagaimana pemetaan Toko Alat Musik dalam Sistem Informasi 

Geografis. 

3. Bagaimana hasil evaluasi dari implementasi Sistem Informasi Geografis 

pemetaan Toko Alat Musik di Kota Bandar Lampung. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Tampilan peta yang ditampilkan hanya Toko Alat Musik di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Data Toko Alat Musik di peroleh dari observasi penulis. 

3. Database yang digunakan MySQL. 

4. Peta yang akan ditampilkan di web menggunakan Google Maps API. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi geografis 

pemetaan toko alat musik berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang toko alat musik dan jenis alat musik didalamnya dengan 

visualisasi peta. 
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1.5. Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sarana dokumentasi bagi pelaku musik dan pelajar Kota Bandar 

Lampung untuk mengetahui penyebaran dan pemetaan Toko Alat Musik 

di Kota Bandar Lampung. 

2. Sebagai media informasi Toko Alat Musik bagi masyarakat untuk 

mengetahui letak Toko Alat Musik pada di Kota Bandar Lampung. 

 

 


