
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk

mempermudah kinerja manusia agar mendapatkan informasi yang cepat, tepat,

dan akurat. Begitu pula dengan sistem informasi untuk memasukkan, mengelola,

memanipulasi, menganalisa, mengumpulkan, menampilkan serta menghasilkan

data untuk dilakukan pengujian, penggabungan serta pengamanan manajemen

yang ditujukan untuk mendukung segala perencanaan di masa mendatang. Sistem

informasi adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Salah satu jenis sistem

informasi adalah sistem informasi geografis (SIG).

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem informasi

berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil

kembali, mengolah, menganalisa dan menghasilkan data bereferensi geografis

atau data geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan

dan pengolahan seperti penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan

transportasi, perencanaan fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Dengan

adanya Sistem Informasi Geografis akan memudahkan dalam pencarian informasi

lokasi yang lebih aktual dan akurat.

Begitu juga dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 5 (lima)

program studi, yaitu Matematika Terapan, Sistem Informasi, Teknik Elektro,

Teknik Industri dan Teknik Informatika, dalam setiap program studi memiliki

matakuliah Kerja Praktek yang mana Matakuliah Kerja Praktek ini mewajibkan

mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek pada Perusahaan-perusahaan atau

Instansi-instansis sesuai dengan persyaratan dalam Kerja Praktek yang ada saat

ini, dalam pelaksanaan matakuliah Kerja Praktek terdapat Koordinator Kerja

Praktek sebagai penanggung jawab Mahasiswa. Pada tahun 2013 sampai dengan

2014 perkuliahan Kerja Praktek ini memiliki 294 lokasi tempat Mahasiswa
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melaksanakan Kerja Praktek yang tersebar luas diseluruh indonesia dan 537

mahasiswa yang mengambil perkuliahan Kerja Prakrek dan akan bertambah setiap

semester perkuliahan, dengan begitu Koordinator Kerja Praktek akan melakukan

perekapan data mengenai lokasi Kerja Praktek dan data Mahasiswa yang

melakukan Kerja Praktek,  dalam perekapan data ini Koordinator Kerja Praktek

masih menggunakan sistem manual yaitu menggunakan Microsoft Word atau

Excel yang mana nantinya data ini akan di jadikan arsip program studi, dengan

dijadikannya data tersebut menjadi arsip program studi, maka data tersebut tidak

diberikan kepada umum secara bebas.

Persebaran lokasi Kerja Praktek di Fakultas Sains dan Teknologi tersebut,

maka sebaran lokasi Perusahaan atau Instansi Kerja Praktek perlu diketahui oleh

umum dan Mahasiswa yang mengambil matakuliah Kerja Praktek, yang mana

selama ini Mahasiswa mengambil matakuliah Kerja Praktek mencari lokasi untuk

Kerja Praktek dengan cara bertanya kepada Mahasiswa terdahulu yang telah

melaksanakan perkuliahan Kerja Prakrek dan mencari sendiri dimana mereka

akan melakukan Kerja Praktek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka

diperlukan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai pemetaan lokasi Kerja

Praktek sehingga dapat memberikan solusi dari beberapa masalah tersebut.

Dengan  adanya Sistem Informasi Geografis ini diharapkan  informasi lokasi

kerja praktek dapat disampaikan dalam bentuk visual sehingga mahasiswa yang

menginginkan informasi tersebut dapat mengetahui informasi penyebaran lokasi

kerja praktek secara efisien.

Pembangunan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Loksi Kerja Praktek

merupakan salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan

adanya Sistem Informasi Geografis sebaran lokasi Kerja Praktek ini, selain untuk

pemberian informasi mengenai lokasi Kerja Praktek bagi Mahasiswa, juga

berguna untuk sarana pemantauan Mahasiswa Kerja Praktek bagi Dosen

Pembimbing.

Melihat manfaat begitu besar terhadap Sistem Informasi Geografis, maka

dirancanglah sebuah sistem yang nantinya akan dapat memetakan persebaran

lokasi Kerja Praktek Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu :

1) Bagaimana membangun Sistem Informasi Pemetaan Lokasi Kerja

Praktek Berbasis Geographic Information System (GIS) pada Fakultas

Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau.

2) Apakah Sistem Informasi Pemetaan Lokasi Kerja Praktek dapat

memudahkan dalam pemberian informasi lokasi Kerja Praktek dan

memantau Mahasiswa Kerja Praktek.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan tetap pada topik penelitian, disusunlah batasan masalah

agar tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang

sebenarnya dapat dicapai, adapun batasan malasah dalam penelitian ini yaitu:

1) Penelitian ini berfokus pada data lokasi Kerja Praktek mahasiswa

Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU pada ruang lingkup

wilayah seluruh Indonesia.

2) Model pemetaan sistem informasi geografis yang digunakan adalah

Raster dengan menentukan koordinat secara manual.

3) Engine yang digunakan dalam menampilkan mapping pada Sistem

Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Kerja Praktek pada Fakultas Sains

dan Teknologi adalah Google Map API sebagai map server.

4) Sistem yang akan dibangun berbasis Web, bahasa pemrograman yang

digunakan dalam proses pembuatan sistem ini adalah PHP 5.3.1

(Hypertext Pre-processor) dan menggunakan PHPMyadmin (MySQL

Engine) sebagai tempat penyimpanan data terpusat.

5) Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode

Prototyping.

6) Hasil dari penelitian ini adalah data rancangan sistem dan protoype

Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Kerja Praktek.
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1.4. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Untuk membangun pemetaan database mengenai tempat lokasi Kerja

Praktek mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.

2) Untuk memudahkan dalam memantau mahasiswa Kerja Praktek.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Mempermudah pihak Fakultas dan Program studi memonitoring dan

mendapatkan informasi tentang lokasi Kerja Praktek Mahasiswa.

2) Supaya mahasiswa mudah mendapatkan informasi lokasi Kerja Praktek.

1.6. Sistem Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir, yang

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan, dan manfaat.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan

pembahasan tugas akhir. Teori yang diangkat yaitu mengenai teori-

teori tentang Sistem Informasi Pemetaan Lokasi Kerja Praktek

Berbasis Geographic Information System (GIS).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisikan tentang analisa sistem yang digunakan saat ini dan

melakukan perancangan terhadap Sistem Informasi Pemetaan
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Lokasi Kerja Praktek yang akan dikembangkan pada tahap

selanjutnya.

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. Lebih

lanjut, pengujian dilakukan menggunakan Black Box Testing, yaitu

pendekatan pengujian untuk interface dan form validation.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar Sistem

Informasi Pemetaan Lokasi Kerja Praktek Berbasis Geographic

Information System (GIS) yang dibuat ini dapat dikembangkan

lagi.


