
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah industri dan perdagangan di 

Provinsi Riau, dimana sektor industrinya mampu menyerap banyak tenaga kerja 

dan memberikan konstribusi yang besar dalam perekonomian. Industri yang 

terdapat di Kota Pekanbaru ada berbagai macam, salah satunya adalah Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan suatu bentuk usaha kecil menengah 

masyarakat, yang pendirinya berdasarkan inisiatif seseorang. Berdasarkan jumlah 

pekerja, beserta kriteria asset dan omzetnya, IKM dibedakan menjadi 3 macam yang 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jenis Industri 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2013) 

Pada umumnya IKM yang tersebar di Kota Pekanbaru sangat bervariasi 

meliputi  industri dibidang Kerajinan, Logam dan Elektronik, Kimia dan bahan 

bangunan, Pangan, dan Sandang. Berdasarkan Data Direktori Perusahaan Industri 

di Kota Pekanbaru dari Tahun 2013 hingga tahun 2015 jumlah IKM yang ada di 

Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 352 unit usaha yang tersebar di 12 kecamatan 

yang ada di wilayah Pekanbaru (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru, 2017). 

Badan pemerintahan di wilayah Pekanbaru yang mengurus perizinan 

hingga pemantauan terhadap perkembangan IKM yaitu Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian (Disperdagtri). Disperdagtri sendiri membutuhkan informasi 

mengenai perkembangan IKM untuk mengetahui lokasi yang strategis apabila 

No 
Jenis 

Industri 

Jumlah Pekerja  

(orang) 

Kriteria 

Asset Omzet 

1. Mikro 1-4 Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2. Kecil 5-19 
>50 Juta – 500 

Juta 

>300 Juta – 2,5 

Miliar 

3. Menengah 20-99 
>500 Juta – 10 

Miliar 

>2,5 Miliar – 50 

Miliar 
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ada IKM yang baru mendaftar, sehingga pihak disperdagtri dapat memberikan 

saran lokasi berdasarkan perkembangan yang telah dilaporkan masyarakat IKM. 

Lokasi usaha yang strategis akan menentukan jumlah konsumen yang berpotensi 

membeli produk yang dijual. Jika jumlah konsumen meningkat, maka  

keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat seiring dengan jumlah penjualan 

yang terus bertambah. 

Selama ini Disperdagtri mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

IKM berdasarkan laporan dari masyarakat IKM dengan skala waktu pelaporan 

enam bulan sekali. Pelaporan biasanya dilakukan dengan cara mendatangi 

Disperdagtri secara langsung dengan melaporkan omzet yang dicapai selama 

enam bulan sekali, namun cara ini memerlukan banyak waktu dan kurang efektif. 

Disperdagtri sendiri masih kurangnya informasi terhadap perkembangan IKM 

tersebut, karena kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pelaporan IKM 

dan selama ini data informasi tersebut masih disimpan dalam bentuk non-spasial 

yaitu menggunakan perangkat lunak pengolahan data. Sehingga diperlukan data 

spasial dalam bentuk peta digital untuk pemetaan lokasi IKM yang dapat 

menunjang kemudahan bagi masyarakat. 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Disperdagtri dan Masyarakat 

adalah media promosi serta lokasi dan informasi produk-produk yang dihasilkan. 

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa diperlukannya sistem informasi  

pemetaan IKM  sebagai media promosi serta  pencarian  lokasi dan informasi 

produk-produk yang dihasilkan oleh IKM. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

metode penyajian informasi penyebaran IKM yang lebih baik dan dapat 

menampilkan lokasi berbagai IKM disertai dengan informasi yang berkaitan 

dengan industri tersebut. 

Penyebaran IKM perlu diklasifikasikan berdasarkan cabangnya, hal ini 

bertujuan untuk kemudahan dalam mengetahui perkembangan IKM yang berada 

di Kota Pekanbaru. Hasil klasifikasi tersebut kemudian diimplementasikan dalam 

Sistem Informasi Geografis berbasis Android. Sistem ini selanjutnya dapat 

mengatasi masalah tersebut dengan cara menampilkan persebaran lokasi IKM 

di Kota Pekanbaru dengan informasi yang berkaitan serta memperoleh suatu 
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kemudahan bagi masyarakat luas dalam mengakses informasi letak lokasi IKM di 

Kota Pekanbaru. 

Penelitian tentang sistem informasi yang berkaitan dengan  industri kecil 

menengah telah pernah dilakukan sebelumnya oleh Findawati, dkk pada Tahun 

2016 dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan UMKM di Sidoarjo 

Berbasis Web dan Android. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi 

penyebaran Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dapat dijadikan alternative 

untuk mengetahui perkembangan UMKM terkini yang menggunakan perangkat 

Android agar lebih mudah dalam sistem navigasi dan web sebagai server. 

Sebagai penyebaran informasi IKM yang berupa data spasial (wilayah), 

sistem informasi IKM ini menggunakan Google Maps dimana menurut Ichtiara 

Tahun 2008 bahwa Google Maps adalah layanan mapping online yang disediakan 

oleh google. Layanan ini dapat diakses melalui situs http://maps.google.com. 

Pada situs tersebut kita dapat melihat informasi geografis pada hampir semua 

wilayah di bumi. Sedangkan Google Maps Application Programming Interface 

(API) merupakan suatu fitur aplikasi yang dikeluarkan oleh google untuk 

memfasilitasi pengguna yang ingin mengintegrasikan google maps ke dalam 

website masing-masing dengan menampilkan data point milik sendiri (Ihctiara, 

2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menjadikan topik ini 

sebagai penulisan laporan tugas akhir dengan judul: “Sistem Informasi 

Geografis Industri Kecil Menengah Berbasis Android”. Diharapkan dapat 

mempermudah Disperdagtri untuk menentukan lokasi serta menginformasikan 

semua jenis IKM yang berada di Kota Pekanbaru. Sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah mengetahui informasi IKM tanpa harus bersusah payah 

mendatangi Disperdagtri untuk mendapatkan data IKM tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah “Bagaimana 

membangun sebuah sistem informasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang 

dapat melihat perkembangan IKM berbasis Android?”. 

 

http://maps.google.com/
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, batasan masalah dalam penulisan 

Tugas Akhir ini ada tujuh yaitu: 

1. Sumber data diperoleh dari Disperdagtri Kota Pekanbaru, data yang 

digunakan adalah Informasi Data Direktori Perusahaan Industri pada tahun 

2015. 

2. Pemetaan ini hanya berfokus kepada IKM yang telah mengurus surat 

perizinan dari Disperdagtri untuk melaporkan perkembangan IKM-nya. 

3. Data perkembangan yang disajikan merupakan data spasial yang 

ditampilkan dalam bentuk peta dan grafik. 

4. Sistem ini menampilkan lokasi IKM beserta informasi seperti Nama 

Penanggunng Jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor 

Pengenal Importir Khusus (NIPK), Tahun Izin, Bentuk Badan Usaha, 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Alamat. 

5. Sistem ini menampilkan produk yang di hasilkan IKM dan tidak dijadikan 

sebagai media transaksi jualan. 

6. Tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi android ialah Android 

Studio 3. 

7. Template yang digunakan pembuatan android dengan Fortune Mobile dan 

webnya dengan menggukan Bootsrap dan bahasa pemograman 

menggunakan PHP Hypertext Preprocessor (PHP) dan database 

menggunakan MySql, serta alat pedukung lainya  menggunakan jQuery 

Mobile, Highchart. 

8. Metode  yang  digunakan  dalam  analisa,  perancangan  dan  

pengembangan sistem adalah metode OOAD dan Waterfall. 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini untuk membangun sistem informasi 

yang dapat memberikan informasi persebaran dan perkembangan IKM. 
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1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini ada empat yaitu: 

1. Dapat memberikan kemudahan dalam mengetahui informasi dan 

perkembangan IKM serta data yang disajikan dapat menjadi informasi 

pengambilan keputusan bagi pihak Disperdagtri ketika ingin menentukan 

lokasi IKM baru. 

2. Dapat memberi kermudahan dalam melakukan pelaporan perkembangan IKM 

berdasarkan omzet yangdiperoleh bagi pihak masyarakat IKM. 

3. Sapat memberikan informasi tentangberbagai macam IKM beserta data lokasi 

di Kota Pekanbaru secara cepat, detail, dan mudah bagi setiap user. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal Tugas Akhir ini disusun untuk 

memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika 

penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai 

latar belakang dari suatu topik yang nantinya akan diangkat menjadi 

penelitian, rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang ada pada 

lokasi penelitian, batasan masalah yaitu berisi tentang ruang lingkup yang 

akan dibahas pada tugas akhir ini agar pembahasannya tidak menyimpang 

dan mengambang dari yang telah direncanakan sebelumnya, serta tujuan 

yang akan di capai dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bagian landasan teori yang membahas secara teoritis 

teori serta definisi-definisi secara umum maupun khusus yang 

berhubungan dengan tugas akhir ini. Teori dan definisi yang akan  dibahas 

bisa berasal dari buku, jurnal, paper, e-book, serta  alat bantu lainnya yang 

dapat digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan Tugas Akhir ini.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode penelitian 

yang akan digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini. Baik metodologi 

pengembangan sistem, analisa, perancangan, hingga testing. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa yang sedang berjalan saat ini di Disperdagtri 

serta merancang dan membangun sebuah sistem usulan yang akan 

direkomendasikan Disperdagtri Kota Pekanbaru. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi serta menjelaskan pengujian 

perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab  ini  berisikan  tentang kesimpulan  dan  saran  dari  tugas  akhir  

yang dibuat yang direkomendasikan kepada pembaca. Tujuannya agar 

sistem informasi ini dapat diperbaharui dan dikembangkan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


