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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia yang serba modern ini informasi memegang peranan yang sangat 

penting terutama informasi geografis. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan  

sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, 

memanggil kembali, mengolah, menganalisa dan menghasilkan data bereferensi 

geografis atau data geospatial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 

perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, 

transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya (Murai, 1999). Penggunaan 

data geografis ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah disegala bidang, dalam 

bidang pemerintahan SIG dapat digunakan untuk me-monitoring dan mengevaluasi 

proyek dari Dinas Pekerjaan Umum. 

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Riau merupakan lembaga pemerintah 

yang bertanggung jawab langsung kepada presiden serta institusi yang bertanggung 

jawab untuk sistem jaringan jalan serta jembatan-jembatan yang ada di  Provinsi 

Riau, dengan visinya: “Tersedianya infranstruktur jalan dan jembatan dalam 

mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi”. Dinas yang bekerja 

untuk berbagai pembangunan Provisi salah satunya yaitu jalan dan jembatan masih 

memiliki kesulitan dalam me-monitoring proyek yang sedang berjalan. Selama ini 

proyek jembatan yang dikejakan oleh bagian DPU Provinsi Riau satu persatu masih 

diawasi secara manual yaitu dengan melakukan survei langsung ke lokasi, 

dikarenakan DPU Provinsi Riau belum memiliki sistem informasi yang biasa 

mengawasi semua proyek secara bersamaan dan juga memberikan gambaran 

geografis lokasi proyek secara keseluruhan. 

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari DPU Provinsi Riau yaitu 

Propinsi Riau memiliki 12 kabupaten atau kota yaitu: Pekanbaru, Kampar, Rokan 

Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri 
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Hulu, Indragiri Hilir, dan Meranti. Dari tiap-tiap kabupaten atau kota memiliki 

beberapa proyek pengerjaan jembatan yang dikerjakan oleh pihak Dinas Pekerjaan 

Umum. Berikut ini terdapat 209 unit jembatan di 20 ruas jalan Provinsi Riau tahun 

2015 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah Pemeriksaan Jembatan Tahun 2015 

No Ruas Jalan Jumlah Jembatan 

1 Rantau Berangin–Batas Tandun 23 

2 Tandun–Pasir Pengaraian 34 

3 Pasir Pengaraian–Batas Sumut 24 

4 Taluk Kuantan–Cerenti 19 

5 Cerenti–Air Molek 10 

6 Air Molek–Simpang Japura 3 

7 Lubuk Jambi–Simpang Ibul–Simpang Ifa 11 

8 JL Air Hitam Pekanbaru 1 

9 JL Hang Tuah Pekanbaru 1 

 10 JL. Yos Sudarso Pekanbaru 1 

 11 JL. Riau Ujung–Pantai Cermin Pekanbaru 6 

 12 Kandis–Tapung 2 

 13 Tapung–Tandun 6 

 14 Sp Beringin–Meredan–Sp Buatan 5 

 15 Dumai–Sepahat 17 

 16 Sepahat–Sei. Pakning 5 

 17 Simpang Tanah Putih–Bagansiapiapi 21 

 18 Bagansiapiapi–Sinobioi 18 

 19 
Duri–Simpang Jurong–Sei Rangau 
(Sontang) 

2 

 20 Sp Buatan–Buatan 1 

(Sumber: Data Primer, 2017)  

Berdasarkan data hasil pemeriksaan jalan dan jembatan tahun 2015 dan tahun 

2016 bahwa Provinsi Riau memiliki banyak jembatan dengan berbagai kondisi jalan 

yang harus ditanggulangi. Melihat dari kondisi jalan dan jembatan yang ada di setiap 

daerah, kurangnya informasi kondisi jalan dan jembatan sehingga terganggunya 
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aktifitas masyarakat karna belum adanya penanggulangan cepat untuk memperbaiki 

jembatan-jembatan yang ada di wilayah tersebut.   

Kebutuhan akan basis data dan informasi dari lapangan termasuk pelaporan 

aktif dari masyarakat yang akurat sangat dibutuhkan, semakin akurat data dan 

informasi tersebut maka keluaran yang diperoleh akan semakin berkualitas dan 

optimal guna tindakan eksekusi di lapangan  dapat  direspon  dengan  cepat oleh 

pihak pengawasan atau survei, sehingga memberikan suatu rasa nyaman bagi 

masyarakat. Selain itu pemeliharan fasilitas jalur lalu lintas merupakan suatu 

kewajiban yang bersifat rutin dalam jangka waktu tertentu untuk tetap memastikan 

kondisinya tetap terawat.  

Adanya sistem informasi di perusahaan atau di instansi pemerintahan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut, karena sistem informasi sangat 

berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Begitu juga halnya pada 

sektor pemerintahan daerah seperti DPU Provinsi Riau yang seharusnya sudah sangat 

membutuhkan sebuah sistem informasi web GIS sebagai media untuk penunjang 

tingkat kelancaran dan kesuksesan dalam sebuah pengerjaan proyek jembatan di 

sekitar daerah Provinsi Riau, sehingga tidak lamban atau terkendala dalam hal 

pengerjaan, perbaikan serta pelaporan dari masyarakat sekitar bagaimana kondisi 

jalan dan jembatan, bahwa kebutuhan data dan informasi geospasial semakin 

meningkat baik internal dalam rangka mendukung pelaksaan tugas pokok dan fungsi 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun untuk pertukaran data 

dan informai antar instansi maupun publik.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2014 entang Penyelenggaraan Data dan 

Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 

Untuk mengatasi permasalahan jembatan maka diperlukan sistem informasi geografis 

sebagai media informasi pelaporan dari masyarakat tentang kondisi jalan dan 

jembatan yang ada disekitar wilayah tempat dimana mereka tinggal dan juga 
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memberikan kemudahan untuk bagian Dinas Pekerjaan Umum dalam pengerjaan 

proyek.  

Adapun penelitian terdahulu oleh Makalalag, dkk (2016), mengenai sistem 

informasi geografis monitoring proyek tujuan dan hasil penelitian ini adalah 

pembuatan sistem informasi geografis monitoring dan evaluasi proyek Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dapat dilakukan dalam waktu yang relatif 

singkat, metode pengembangan perangkat lunak yang digunakannya adalah metode 

Rapid Aplication Development (RAD). Selain itu pada Agustus 2015 tentang sistem 

informasi geografis pemetaan jalan desa dengan berbasis Web. Hasil penelitian 

tersebut adalah memberikan informasi bagi pengguna tentang nama jalan, panjang 

jalan, jenis permukaan jalan, dan kondisi jalan. Dengan menggunakan Google Maps, 

fitur polyline untuk menggambarkan sebuah jaringan jalan dan geometry library 

untuk menghitung panjang jalan.  Selain itu DJ dan Cahyono (2016) tentang sistem 

informasi geografis zona nilai tanah berbasis Web dibuat dengan menggunakan 

Leaflet Javascript, hasil dari penelitian tersebut adalah sistem informasi geografis 

yang mampu menghitung nilai zona tanah untuk kebutuhan jual beli dan untuk 

menampilkan peta menggunakan Leaflet yang interaktif. 

 Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Merancang 

Bangun Sistem Informasi Geografis Kondisi Jembatan di Wilayah Daerah Provinsi 

Riau Berbasis Web, ini akan menghasilkan suatu  proyek matang dan stabil perangkat 

lunak open-source di bawah pengguna yang konsisten dan mudah digunakan 

antarmuka yang memungkinkan, dengan sedikit pelatihan, dengan cepat dan mudah 

berbagi data dan membuat peta interaktif. Rancang bangun sistem ini akan 

menggunakan aplikasi QGIS dan menghasilkan file GeoJson serta framework 

boostrap dan Leaftlet javascript untuk menampilkan peta SIG. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian tentang sistem informasi geografis yang akan dibangun untuk menunjang 

pengembangan sistem informasi geografis kondisi jalan dan jembatan di wilayah 



5 

 

Provinsi Riau, sistem ini menggunakan software multiplatform QGIS untuk 

mendigitasi peta, dan sistem ini juga menggunakan boostrap untuk menampilkan peta 

kehalaman website. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum akan 

melaksanakan  kegiatan  pembuatan Sistem Informasi Geografis database jalan dan  

jembatan sehingga penulis berani mengambil topik penelitian ini sebagai penulisan 

laporan tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Geografis Kondisi Jalan dan 

Jembatan di Provinsi Riau”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

“Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi geografis kondisi 

jembatan di Provinsi Riau berbasis web sebagai media penunjang?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini:  

1. Data jembatan diambil berdasarkan jalan Provinsi. 

2. Data dilengkapi dengan data jalan dan titik koordinat  jembatan tahun 2015 

dan 2016 langsung dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. 

3. Dikarenakan jumlah jembatan ada 210 buah di 20 ruas jalan Provinsi maka 

penulis membatasi lima buah titik jembatan disetiap ruas jalan Provinsi 

sebagai example-nya.  

4. Sistem informasi geografis yang dibangun ini untuk menampilkan titik lokasi 

serta akan menampilkan kondisi jalan dan jembatan  disetiap wilayah yang 

ada di Provinsi Riau. 

5. Sistem informasi geografis dibangun berbasis web dengan bantuan pembuatan 

menggunakan aplikasi QGIS 2.14.7, Google Maps API dan Leaflet sebagai 

client. 

 



6 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ada tiga yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa identifikasi kondisi jembatan. 

2. Membangun sistem informasi geografis kondisi jembata-jembatan. 

3. Memberikan kemudahan pada informasi kondisi jembatan di Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Riau sebagai bukti dan untuk menentukan kejelasan kondisi 

serta titik-titik jembatan yang dikelolah atau dibangun di daerah tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan terdiri dari empat yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memberikan manfaat bagi pengguna mengenai informasi atau data lokasi 

titik-titik dalam pembangunan jembatan atau perbaikan jembatan di daerah 

Provinsi Riau secara cepat, detail, dan mudah. 

2. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu serta memberikan manfaat bagi  

Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat sekitar.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

penelitian Tugas Akhir ini:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, 

buku serta studi kepustakaan yang 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 dan perancangan sistem informasi kondisi jembatan 

di Provinsi Riau, perumusan kebutuhan sistem baru (sistem requirement) 

berdasarkan kebutuhan user (user requirement), perancangan input, basisdata, 

struktur menu, serta perancangan interface. 

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 kesimpulan dari penelitian yang dibuat dan menjelaskan 

saran-saran penulis kepada pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


