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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

I.1. Latar Belakang 

Dengan semakin pesatnya perkembangan peranan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis, baik 

secara individual, instansi pemerintah, ataupun swasta. Perkembangan informasi 

mempunyai peranan yang sangat penting didalam suatu usaha menciptakan 

kemajuan di semua bidang yang diperuntukan bagi kepentingan manusia pada 

umumnya. Sistem informasi juga merupakan salah satu bagian dalam 

meningkatkan produktifitas, baik dalam memperoleh informasi, mengolah, dan 

mengunakan informasi tersebut. 

Sistem informasi geografis, hingga saat ini merupakan suatu sistem yang 

sangat menarik. Sistem yang selalu dibuat untuk interaktif ini dapat 

mengintegrasikan data spasial (petavektor dan citra digital), atribut (table sistem 

basis data) dan properties penting lainnya. Konsekuensi dari integritas ini, 

system informasi tersebut memiliki fungsionalitas-fungsionalitas yang teradopsi 

dari native sistem-sistem dari mana data tersebut berasal. 

Fungsionalitas milik perangkat lunak SIG yang paling utama setelah 

kemampuan dasarnya sebagai perangkat mapping sistem dengan kemampuan 

kartografisnya adalah kemampuannya dalam menjawab hal-hal terkait analisis 

(query). SIG dapat memecahkan masalah-masalah analisisspasial, atribut dan 

kombinasinya. Dengan demikian dengan memanfaatkan SIG setiap pengguna 



dapat mengotomasikan proses-proses analisis dan pembuatan peta 

(kartografis) digital yang sebelumnya dilakukan secara manual atau semi 

otomatis.Selain itu, pada saat ini mayoritas perangkat lunak SIG juga dilengkapi 

dengan kemampuan menampilkan dan mengolah data permukaan 3 dimensi 

(raster grid, DTM/DEM) sebagai alat bantu permodelan (simulasi) dengan aspek 

dimensi ketiga yang tidak kalah pentingnya. 

 Sistem Informasi Geografis menarik minat penulis dalam melakukan 

penelitian kedalamnya, untuk itu penulis   mengangkat judul “Sistem Informasi 

Geografis Lokasi Pemetaan Daerah–Daerah Lokasi Aman Banjir Dikota 

Medan Berbasis Web”. Aplikasi ini akan menunjukkan suatu lokasi dimana 

letak daerah aman banjir, memberikan keterangan yang lengkap dan terperinci 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan lokasi banjir dikota medan. 

 

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan 

I.2.1. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan penelitian penulis sehubungan dengan materi yang penulis 

angkat dalam skripsi ini, penulis menemukan beberapa masalah antara lain : 

1. Belum tersedianya sebuah Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan lokasi 

aman banjir di Kota Medan.  

2. Banyak lokasi dikota Medan yang rawan banjir 

 

 

 



I.2.2.Perumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah yang akan dicari pemecahannya melalui 

penulisan skripsi ini : 

1. Bagaimana memetakan lokasi aman banjir di kota medan ? 

2. Bagaimana membangun system informasi geografis pemetaan lokasi aman 

banjir di Kota Medan ? 

 

I.2.3.Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang penulis berikan dalam pembuatan skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi SIG yang dirancang hanya ditujukan untuk mencari letak wilayah 

aman banjir di Kota Medan. 

2. Studi kasus yang digunakan adalah Kota Medan. 

3. Data yang di input merupakan data lokasi aman banjir di Kota. 

4. Untuk mengubah peta di gunakan ARCVIUW. 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat 

I.3.1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuat sebuah system informasi geografis lokasi aman banjir di Kota 

Medan. 



2. Untuk memetakan penyebaran lokasi aman banjir di Kota Medan berbasis 

Web. 

 

I.3.2.Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman tentang Sistem Informasi Geografis. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi aman banjir dikota 

Medan. 

3. Memberikan referensi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan informasi terkait lokasi aman banjir di Kota Medan. 

 

I.4.  Metodologi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam 

mengumpulkan data, maka penulis memakai metode pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1.4.1. Metode Lapangan (Field Research) 

Dalam pembuatan skripsi Lokasi Aman Banjir di Kota Medandapat 

dilakukan suatu cara penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang dilakukan 

secara langsung ke objek penelitian dengan langkah – langkah berikut : 

 

 

 

a. Pengamatan (Observasi) 



Pengamatan (Observation), yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara 

pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan langsung terhadap 

beberapa lokasi aman banjir dikota Medan. 

 

1.4.2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan cara untuk mengumpulkan data berdasarkan 

buku-buku, majalah, artikel, mengenai data lokasi dan segala yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data secara teoritis 

yang akan menguatkan dan berbagai acuan penulis dalam menyelesaikan laporan 

ini, seperti : 

a. Buku GIS 

b. Buku PHP 

c. Buku MY_SQL 

 

I.4.3. Analisa Tentang Sistem Yang Ada 

Berisi tata cara dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan perancangan yang dilakukan. 



 

 

 

1. Target 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu Perancangan Sistem 

Informasi lokasi aman banjir di Kota Medan. 

2. Analisis Kebutuhan 

Sesuai penyelesaian masalah yang akan dilakukan, kebutuhan pokok yang 

harus ada pada aplikasi yang hendak dibangun adalah : 

a. Aplikasi ini menunjukkan suatu lokasi dimana saja lokasi aman banjir, serta 

kejelasan lokasi dimana banjir tersebut berada terpetakan secara baik. 

b. Menunjukkan suatu lokasi dimana adanya banjir, memberikan keterangan yang 

lengkap dan terperinci mengenai segala hal yang berkaitan dengan lokai banjir. 

 

3. Spesifikasi dan Desain 

GambarI.1. Prosedur Perancangan 



Secara umum aplikasi-aplikasi yang dirancang memiliki spesifikasi sebagai 

berikut : 

a. Dibangun dengan menggunakan PHP 5 sebagai tools pemrograman, MySQL 

5.0 sebagai DBMS, ArcView 3.3 dan Map Info 9.0 sebagai pengolah data 

spasial. 

b. Aplikasi yang dibangun hanya dapat berjalan pada system operasi Windows 

32/64 bit, tidak pada system operasi lainnya, dengan hardware minimum 

adalah processor setara Pentium IV dan Memori 512 MB. 

c. Komponen berupa : 

 Paket software Visual Studio 2008, XAMPP, ArcView3.3 dan  MapInfo 9.0. 

 PC dengan Processor IV, Memori 512 MB, Kartu Grafik 128 MB. 

d. Alat uji yang digunakan untuk menguji adalah : 

PC dengan Processor Pentium IV, Memori 512MB, Kartu Grafik 128 MB. 

 

4. Implementasi dan Verifikasi 

Setelah jelas spesifikasi dan desain, selanjutnya dilakukan pembuatan 

aplikasi dengan memanfaat kan masing-masing lokasi. Untuk mengetahui apakah 

pemanfaatan masing-masing lokasi sudah dapat bekerja dengan baik perlu 

dilakukan verifikasi. Dengan demikian bila ada kesalahan atau kekurangan dapat 

diperbaiki terlebih dahulu sebelum dirangkai menjadi kesatuan aplikasi yang utuh 

dan siap pakai. 

 

5. Validasi 



Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi secara menyeluruh, meliputi 

pengujian fungsional dan pengujian ketahanan sistem. Pengujian fungsional 

dilakukan untuk mengetahui bahwa aplikasi dapat bekerja dengan baik sesuai 

dengan prinsip kerjanya. Pengujian ketahanan berkaitan dengan kemampuan 

aplikasi untuk dapat berjalan pada sistem minimum yakni pada PC dengan 

Processor Pentium IV, Memori 512 MB, Kartu Grafik 128 MB. Dari validasi ini 

dapat diketahui kesesuaian hasil perancangan dengan analisis kebutuhan yang 

diharapkan. 

 

I.4.4.Bagaimana Sistem Yang Lama Dengan Sistem Yang Akan Dirancang. 

Untuk sistem yang dirancang oleh penulis digunakan aplikasi yang 

terkomputerisasi dengan menggunakan perancangan melalui bahasa pemrograman 

PHP danpenggunaan Database untuk menyimpan data hasil dari inputan yaitu 

Menggunakan Mysql Server, sehingga nantinya dalam Perancangan Sistem 

Informasi Lokasi aman banjir di Kota Medan berbasis Web dapat dilakukan 

dengan efisien dan efektif. 

 

I.4.5.Pengujian / Uji Coba sistem 

Untuk pengujian awal sistem yang telah dibuat, dilakukan dengan 

menjalankan aplikasi pada server lokal. Melakukan input lokasi pasar dan jika 

aplikasi dijalankan dengan baik dan tidak ada kesalahan maka sistem yang 

dirancang sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 



1.5. Keaslian Penelitian 

Sebagai bukti penelitian yang akan dibuat, maka penelitian akan 

dibandingkan terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Penelitian 

pertama yang diangkat oleh Angga Cahyo Saputro dari STMIK Amikom 

Yogyakarta  dengan judul “Sistem Informasi Geografis Perguruan Tinggi Di 

Daerah Yogyakarta Berbasis Android”, dan penelitian kedua diangkat oleh  Eriza 

Siti Mulyani, dan Dr. Wahyu Kusuma R, St, Mt dari Unversitas Gunadarma 

dengan judul “Aplikasi  Location Based Service (LBS) Taman Mini Indonesia 

Indah (TMII) Berbasis Android” perbandingannya dapat dilihat pada tabel I.1 

dibawah ini : 

Tabel I.1. Perbandingan Sistem Lama dan Yang Akan Dirancang 

No Materi Perbandingan Instrumen 

Penelitian pertama : Sistem Informasi Geografis Perguruan Tinggi Di 

Daerah Yogyakarta Berbasis Android   

1. Titik Lokasi Perguruan Tinggi hanya di Daerah 

Yogyakarta 

2. Basis Aplikasi Berbasis Android 

3. Perangkat Lunak Eclipse 

4. Jenis Peta Google Map 

Penelitian kedua : Pembuatan Aplikasi  Location Based Service (LBS) 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Berbasis Android 

1. Titik Lokasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 

2. Basis Aplikasi Berbasis Android 

3. Perangkat Lunak Eclipse dan XAMPP 

4. Jenis Peta Google Map 

Penelitian yang akan dibuat : Sistem Informasi Geografis Letak Sekolah 

SMA Swasta Di Kota Binjai Berbasis Android 

1. Titi Lokasi SMA swasta hanya di kota Binjai. 

2. Basis Aplikasi Berbasis Android 

3. Perangkat Lunak Eclipse 

4. Jenis Peta Google Map 

 



I.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematika untuk memudahkan 

mahasiswa dalam penyusunan Skripsi. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian, lokasi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup uraian penyelesaian secara teoritis serta 

konsep baru dalam penyelesaian masalah berkenaan dengan sistem dan 

fokus kajian. Adapun landasan teori yang diuraikan oleh penulis adalah: 

penjelasan mengenai sistem, informasi, materi tentang digunakan, serta 

metode konseptual yang menggambarkan cara kerja dari sistem yang 

akan dirancang. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi analisa sistem yang sedang berjalan, perancangan 

proses dalam bentuk diagram UML yang mencakup analisa dan 

perancangan sistem pengolahan data yang mencakup seluruh aktivitas 

yang terjadi pada sistem yang akan dibangun. 

BAB IV   HASIL DAN UJI COBA 



Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tampilan hasil sistem yang 

dirancang beserta pembahasannya, kelebihan dan kekurangan sistem 

yang dirancang. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran untuk 

meningkatkan kualitas dari aplikasi yang sudah dirancang. 

 

 


