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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Sistem Informasi Geografis adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat lunak, perangkat keras, data geografis dan sumberdaya manusia yang 

bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, 

memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi. 

Banyaknya jumlah masyarakat yang memerlukan fasilitas rental mobil 

khususnya di kota Medan, mendorong perlunya dibangun sebuah aplikasi 

geografis yang dapat menampilkan peta dan informasi dari berbagai rental mobil 

yang dapat memberikan fasilitas terbaik dan terdekat dari keberadaan masyarakat 

sehingga menghemat waktu dalam pencarian. 

Tidak adanya sistem informasi geografis saat ini memberikan beberapa 

dampak dalam hal keperluan akan informasi bagi masyarakat yang meliputi 

informasi lokasi Rental mobil, Rental mobil yang memiliki jarak relatif 

berdekatan, dan informasi waktu Rental mobil beroperasi. Informasi-informasi 

tersebut akan sangat membantu bagi pihak pengelolah klinik maupun masyarakat, 

dimana waralaba Rental mobil akan mendapatkan benefit ekstra sedangkan 

masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mencari lokasi Rental mobil. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian penjelasan 

diatas, maka pada penelitian tugas akhir ini, penulis mengangkat judul “Sistem 

Informasi Geografis Pencarian Lokasi Rental mobil di Medan”. 

 

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan 

I.2.1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ada pada penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Tidak adanya informasi mengenai letak geografis Rental mobil khususnya di 

kota Medan. 

2. Tidak adanya sistem dalam membangun dan memetakan data pendukung 

geografi. 

3. Sulitnya mendapatkan informasi data rental mobil secara lengkap dan akurat.  

 

I.2.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi mengenai letak geografis Rental 

mobil di kota Medan ? 

2. Bagaimana merancang sistem pengelolah dan memetakan data pendukung 

menjadi data peta? 

3. Bagaimana mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi data 

rental mobil secara lengkap dan akurat ? 
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I.2.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Data untuk masukan sistem yaitu data Rental mobil, data harga mobil, data 

fasilitas mobil, data geografikal Rental mobil, Nama rental mobil, alamat 

tempat rental mobil. 

2. Informasi keluaran sistem diantaranya laporan daftar data Rental mobil dan 

tampilan informasi peta. 

3. Pembuatan Mapping menggunakan Quatum GIS. 

4. Basis data yang digunakan yaitu MySQL 

5. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi yaitu PHP 

6. Pemodelan sistem dilakukan dengan UML 2.0. 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat 

I.3.1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Merancang sistem informasi mengenai letak geografis Rental mobil di kota 

Medan. 

2. Merancang sistem pengelolah dan memetakan data pendukung menjadi data 

peta. 
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3. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi data rental mobil 

secara lengkap dan akurat. 

 

I.3.2. Manfaat 

Adapun manfaat dari perancangan Sistem Informasi Geografis Lokasi 

Rental mobil Di Kota Medan adalah : 

1. Manfaat Tugas Akhir bagi mahasiswa yang melaksanakan. 

a. Mampu menerapkan teori-teori yang telah didapatkan pada bangku 

perkuliahan kedalam praktek yang sebenarnya. 

b. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara 

teoritis maupun aplikasi.  

c. Sebagai bahan referensi bagi penulis – penulis lain yang tertarik pada 

objek yang sama.  

2. Bagi Penulis 

a. Dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk pembuatan aplikasi 

geografi multimedia ini. 

b. Dapat membuat perbandingan mengenai teori geografi yang terjadi di 

lapangan. 

3. Kemudahan yang dirasakan konsumen dalam mengakses informasi 

geografikal Rental mobil dapat digunakan sebagai upaya pengenalan teknologi 

berbasis sistem informasi geografis kepada masyarakat. 

4. Penggabungan informasi Rental mobil dengan peta tematik yang dibuat akan 

meningkatkan kualitas informasi yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. 
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I.4. Metodologi Penelitian 

I.4.1. Analisa Sistem Yang Ada 

Di dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) 

metode studi yaitu : 

1. Studi Lapangan 

Merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke 

lapangan untuk mengumpulkan data yaitu peninjauan langsung ke lokasi studi. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah : 

a. Pengamatan (Observation) 

 Kegiatannya dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi Rental 

mobil di kota Medan dan mengambil beberapa contoh data seperti data harga 

rental mobil, data mobil yang dirental dan foto dari setiap lokasi rental mobil 

yang di observasi. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir dari berbagai sumber bacaan seperti 

buku panduan pembuatan aplikasi pengolah basis data MySQL dengan PHP, 

manajemen basis data, dan buku atau jurnal yang membahas tentang konsep 

pembuatan peta. 
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I.5. Sistematika Penulisan 

Langkah dan tahapan yang ditempuh dalam menyelesaikan penulisan 

laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penyelesaian proyek akhir, yang didapatkan dari berbagai 

macam buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang 

berhubungan dengan pembuatan proyek akhir ini. 

BAB III :  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi 

perancangan hirarki, perancangan proses, dan perancangan user 

interface. 

BAB IV :  HASIL DAN UJI COBA 

   Pada bab ini menerangkan hasil dan pembahasan program yang 

dirancang serta kelebihan dan kekurangan sistem yang dirancang. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

   Pada bab ini berisi kesimpulan penulisan dan saran dari penulis 

sebagai perbaikan di masa yang akan datang untuk sistem. 

 


