
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pemanfaatan 

teknologi saat ini meningkat pesat. Geographic Information Systems (GIS) 

digunakan sebagai alat sesuai kepentingan dan secara sistematik sesuai gejala-

gejala yang diamati. Menurut Heywood (2011) GIS dikembangkan bukan hanya 

dimanfaatkan secara parsial tetapi secara terpadu dalam penyebaran produksi 

pertanian harus adanya daya air baik dalam pengelolaan, perencanaan dan 

perancangan.  

Menurut Widati (2015), Daerah penyebaran produksi pertanian adalah 

kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari suatu jaringan irigasi. Jaringan 

irigasi merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitan dan 

kuantitas produksi pertanian. Maka jaringan irigsi sangat membantu bagi petani 

untuk pengairan area persawahan. Hal ini dilakukan agar jaringan irigasi dapat 

dipelihara dengan baik dan benar. 

Metro adalah salah satu kota Madya yang berada di Lampung dan 

mempunyai banyak daerah irigasi yang tersebar di kecamatan dan desa. Pada 

daerah irigasi tersebut memiliki banyak penghasilan pertanian dikarenakan 

tercukupnya air untuk tanaman pertanian, kurangnya informasi tentang hasil 

pertanian di kota Metro membuat antara petani dan pedagang untuk saling 

bertukar informasi tentang hasil pertanian kurang terjalin dengan baik, dikarnakan 

pedagang harus mencari lokasi-lokasi penghasil pertanian di kota Metro untuk 

melakukan pembelian, para petani juga tidak mengetahui terkadang harga naik 
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turunya harga hasil pertanian sehigga membuat pedagang membeli hasil pertanian 

dengan menawar harga seenaknya pedagang. 

Hasil pertanian dikota metro biasanya langsung dibeli oleh pedagang pada 

saat dilahan pertanian sehingga mengakibatkan informasi yang diberikan tentang 

hasil tanaman kurang akurat, baik untuk kualitas hasil pertanian, luas tanamanya 

dan jenis penghasilan pertanian, disinilah terkadang pedagang menawar dengan 

harga seenaknya tanpa melihat harga terkini,  jika seperti ini petanilah yang 

merasa sangat dirugikan, seharnya petani dapat menggetahui harga secara terkini 

sehingga hasil yang diperoleh sangatlah membantu untuk keduanya. 

Melihat masalah yang diuraikan maka diperlukan suatu sistem untuk 

menyusun peta akurat dan sistem database sebagai ruang pengalokasian data 

tentang penyebaran produksi pertanian berupa perangkat lunak berbasis Sistem 

Informasi Geografis (SIG), yang dapat memberikan informasi tentang hasil 

pertanian diantaranya, informasi jenis tanaman, lokasi, dan petani yang memiliki 

hasil pertanian dan negosiasi tentang harga, sehingga memudahkan untuk kedua 

belah pihak saling bertukar informasi dalam hasil pertanian, diharapkan sistem ini 

dapat menyelesaikan masalah penyebaran produksi pertanian di kota Metro. 

Berdasarkan permasalahan diatas penyebaran produksi pertanian di kota 

Metro, maka penulis mengangkat judul penelitian “ Pengembangan Sistem 

Informasi Geografis Penyebaran Produksi Pertanian Menggunakan API 

Google Maps”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah di 

dapat yaitu: 

1. Bagaimana memodelkan Sistem Informasi Geografis penyebaran 

produksi pertanian di kota Metro untuk menghubungkan antara 

pedagang dengan petani? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis 

penyebaran produksi pertanian menggunakan API Google Maps di kota 

Metro guna membantu pedagang dan petani? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Penelitian ini terbatas pada Sistem Informasi Geografis penyebaran 

produksi pertanian menggunakan API Google Maps. 

2. Penelitian ini terbatas pada wilayah kabupaten kota Metro. 

3. Penelitian ini hanya mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi tempat 

penyebaran produksi pertanian di kota Metro. 

4. Penelitian ini membahas tentang informasi yang terkait pertanian, 

lokasi pertanian, luas lahan dan harga dari hasil pertanian. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini memiliki keaslian atau keunikan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memiliki fokus kusus pada hasil pertanian tidak 

melibatkan jenis-jenis pertanian. 
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2. Penelitian ini dimodelkan dengan analisis dan perancangan berorientasi 

objek 

3. Hasil yang didapat hanya berupa hasil pertanian atau juga lokasi 

pertanian perpasca panen. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Memodelkan Sistem Informasi Geografis penyebaran produksi 

pertanian  menggunakan API Google Maps untuk menghubungkan 

antara pedagang dengan petani. 

2. Mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis penyebaran 

pertanian menggunakan API Google Maps di kota Metro guna 

membantu pedagang dan petani. 

3. Mengetahui lokasi daerah-daerah penyebaran produksi pertanian yang 

terdapat di kota Metro. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan penelitian 

dibidang Sistem Informasi Geografis penyebaran produksi pertanian  

menggunakan API Google Maps dan dapat dikembangkan untuk 

peneliti selanjutnya. 
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2. Bagi FTIK  Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung 

Sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melalui 

penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru dan 

sebagai tinjauan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Dapat menghasilkan lokasi penyebaran produksi pertanian yang 

dapat digunakan sebagai alat pemantauan penyebaran produksi 

pertanian. 

b. Untuk memberikan informasi tentang penyebaran produksi 

pertanian yang ada di kota Metro. 


