
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakangMasalah 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan suatu Negara 

adalah adanya sumber daya yang berkualitas. Baik sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia.Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

merupakan pilar utama perekonomian Indonesia dan salah satu sumber daya 

yang bias dikembangkan oleh manusia. Karakteristik utama UMKM adalah 

kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan 

menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika 

keberhasilan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian 

Indonesia secara keseluruhan. Ketersediaan informasi mengenai UMKM 

sangat diperlukan untuk meningkatkan informasi produk unggulan maupun 

cirikhas suatu daerah, untuk mendukung promosi potensi daerah maupun 

Kabupaten. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) telah berkembang pesat. SIG dibuat 

dengan menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah data, 

yaitu data geografis atau data yang berkaitan dengan posisi obyek di 

permukaan bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi pengolahan data 

berbasis database yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan 

visualisasi yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan 

analisis geografis melalui gambar-gambar petanya. SIG dapat disajikan dalam 

bentuk aplikasi desktop maupun aplikasi berbasis web. SIG juga dapat 
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memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa, membuat peramalan 

kejadian, dan perencanaan strategis lainnya serta dapat membantu 

menganalisis permasalahan umum seperti masalah ekonomi, penduduk, sosial 

pemerintahan, pertahanan serta bidang pariwisata. 

Pemanfaat Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan UMKM 

sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi berdasarkan jenis – jenis 

UMKM yang telah diolah kemudian dikelompokkan berdasarakan kecamatan 

dan desa. Serta mempunyai peran untuk mengetahui kemampuan potensi 

yang dimiliki suatu daerah. Dari latar belakang diatas maka penulis 

memutuskan untuk mengambil judul : Sistem informasi geografis berbasis 

web untuk pemetaan usaha mikro, kecil dan menengah  Kabupaten 

Sukoharjo. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

yang digunakan adalah “Bagaimana cara membuat sistem informasi geografis 

berbasis web untuk pemetaan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten 

Sukoharjo?”. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penyusunan sistem informasi 

geografis letak usaha yaitu : 

1. Peta yang digunakan berasal dari google map. 

2. Kriteria dari usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan aset 

dan omset yang dimiliki. 
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3. Informasi pendukung seperti nama pemilik dan alamat dari 

UMKM. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah membuat sistem informasi 

geografis berbasis web untuk pemetaan usaha mikro, kecil dan menengah 

Kabupaten Sukoharjo. 

1.5. Manfaat Skripsi 

 Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat terutama untuk: 

1. Mahasiswa 

Mahasiswa dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan selama diperkuliahan terutama dibidang ilmu 

sistem informasi geografis. 

2. Masyarakat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penerapan sistem 

informasi geografis ini adalah dapat membantu masyarakat 

untuk mengetahui informasi tentang letak UMKM 

diKabupaten Sukoharjo. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat pada tahap 

sebelumnya, untuk mempermudah penulisan dalam proses pembuatan 

aplikasi ini maka diperlukan kerangka pemikiran.  
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Alur kerangka pikir adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk 

Pemetaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, 

kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan teori – teori yang mendasari program yang 

akan dibuat. Teori meliputi istilah – istilah dalam ilmu pemrograman, 

kegeografisan dan berbagai teori pendukungnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk 

menggumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang 

dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan. Terdiri atas 

data penelitian, analisis data, permasalahan, penyelesaian, proses perancangan 

dan pengujian hasil.  

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diulas tentang gambaran umum objek yang diteliti. 

Berisi ulasan singkat tentang keadaan goegrafis Kabupaten Sukoharjo serta 

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo. 

BAB V PEMBAHASAN MASALAH 

Merupakan pokok bahasan. Berisi ulasan – ulasan mengenai program 

yang dibuat, dimulai dari tahap analisa, perancangan dan implementasi, 

instalasi program dan diakhiri dengan cara penerapan GIS tersebut. 
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BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini akan disimpulkan hasil penelitian skripsi dan saran untuk 

mengatasi kelemahan sistem. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


