
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.Sistem Informasi Geografis 

Geografi adalah informasi mengenal permukaan bumi dan semua 

obyek yang berada diatasnya, sedangkan sistem informasi geografis(SIG) atau 

dalam bahasa inggris disebut Gegraphic Information System (GIS) adalah 

sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi 

spasial(bereferensi keruangan). Sistem informasi geografis adalah bentuk 

sistem informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan 

menggunakan peta sebagai antar muka. SIG tersusun atas konsep 

beberapalapisan (layer)dan relasi. 

Sistem informasi geografis merupakan suatu sitem informasi yang 

menekankan pada informasi mengenai tempat – tempat yang terletak 

dipermukaan bumi dan informasi mengenai keterangan (atribut) yang terdapat 

dipermukaan bumi yang posisinya diketahui. 

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

software dan hardware, data dan pengguna serta institusi untuk menyimpan 

data yang berhubungan dengan semua fenomena yang ada dipermukaan bumi. 

Data – data yang berupa detail fakta, kondisi dan informasi disimpan dalam 

suatu basis data dan akan digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti 

analisis, manipulasi, penyajian dan sebagainya.  

Daftar pustaka penggunaan SIG dalam penelitian sebelumnya: 
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Penelitian yang dilakukan Nur Rochmah Diah P.A dan Efawan Retza 

Arsandy, Jurnal Informatika Mulawarman Vol.10 No.1 Edisi Februari 2015 

dengan judul Sistem Informasi Geografis Tempat Praktek Dokter Spesialis di 

Provinsi D.I Yogyakarta berbasis Web. Pada penelitian ini apliksi 

sisteminformasi geografis yang dihasilkan digunakan untuk memberikan 

layanan informasi kepada masyarakat tentang berita kesehatan, profil dokter, 

serta lokasi praktik dokter spesialis. 

Penelitian yang dilakukan Adam Mukharil Bachtiar dan Rifky Efendi, 

Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) Volume.I No.2 Bulan 

Oktober 2012 ISSN: 2089 – 9033, dengan judul Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Fasilitas Umum diKabupaten Sumedang berbasis Web. Pada 

penelitian ini Sistem Informasi Geografis digunakan untuk membantu 

pengelolaan data fasilitas umum dengan pengelolaan data berbasis database, 

mempermudah pemantauan fasilitas umum sehingga perawatannya bisa 

maksimal serta bisa menampilkan status dan memberikan rekomendasi 

pembangunan yang tepat. 

Penelitian yang dilakukan Hamidi, Jurnal masyarakat informatika, 

Volume 2, Nomor 3 ISSN 2086 – 4930 dengan judul aplikasi sistem informasi 

geografisberbasis web penyebaran dana bantuan operasional sekolah. Pada 

penelitian ini Sistem Informasi Geografis sebagai alatbantu untuk melihat 

lokasi sekolah penerimadana BOS diKabupaten Rokan Hilir Riau serta 

digunakan untuk mencari sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah 

tersebut. 
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2.2.Pengertian UMKM 

Definisi Usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan Undang-

Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2008.TentangUsaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah.  

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangandan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteriaUsaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.Kriteria Usaha Mikro adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyakRp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyakRp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang. Kriteria Usaha Kecil 

adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00(lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah). 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampaidengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang. 

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00(lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah). 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah). 

2.3.PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut(Kustiyahningsih, 2011), “ PHP (Hypertext Preprocessor) adalah 

skrip bersifat server – side yang ditambahkan kedalam HTML. PHP sendiri 

merupakan tingkatan dari Personal Home Page Tools.Skrip ini akan membuat 

suatu aplikasi dapat diintregrasikan kedalam HTML sehingga suatu halaman 

web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server – 
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sideberarti pengerjaan skrip dilakukan diserver, baru kemudian hasilnya 

dikirimkan ke browser”. 

Berdasar pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara 

luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan 

bisa digunakan bersamaan dengan HTML. 

2.4. MySQL 

MySQL adalah multiuser database yang menggunakan bahasa 

Structured Query Language (SQL).MySQL dalam operasi client server 

melibatkan server daemon MySQL disisi server dan berbagai macam program 

serta library yang berjalan di sisi client.MySQL mampu menangani data yang 

cukup besar.Perusahaan yang mengembangkan MySQL yaitu TcX, mengaku 

mampu menyimpan data lebih dari 40 database, 10.00 tabel totalnya kurang 

lebih 100 gigabyte data. 

MySQL digunakan sebagai database dalam pengembangan sistem ini 

dikarenakan memiliki beberapa keunggulan diantaranya, merupakan sumber 

terbuka, dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung 

data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user ( multi user ), 

dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau bersamaan ( multi 

threaded ). 

2.5. Google Maps API 

Google Maps merupakan layanan yang disediakan oleh google, ini 

merupakan layanan aplikasi dan teknologi pemetaan berbasis web. Beberapa 
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tujuan dari penggunaan google maps API adalah untuk melihat lokasi, mencari 

alamat, mendapatkan petunjuk mengemudi dan lain sebagainya. Hampir 

semua hal yang berhubungan dengan peta dapat memanfaatkan Google Maps. 

2.6. Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 adalah software yang dikenal sebagai 

software webauthoring tool,yaitu software untuk desain dan layout halaman 

web. Dreamweaver 8memiliki tiga bentuk layar, yaitu bentuk halaman design, 

halaman code dan halaman splityaitu untuk menampilkan code dan desain 

dimana ketiga bentuk layer tersebut akanmempermudah dalam menambahkan 

script yang berbasis PHP maupun javascript. 

Dreamweaver 8 ini memiliki kemampuan bukan hanya sebagai 

softwareuntuk desain websaja tetapi juga untuk editing kode serta pembuatan 

aplikasi web dengan menggunakanberbagai bahasa pemrograman web, 

antaralain JSP, PHP, ASP, dan Cold Fusion(Nugroho, B.). 

2.7.Peta 

Peta merupakan gambaran wilayah geografis, bagian permukaan bumi 

yang disajikandalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta 

konvensionalyang tercetak hingga petadigital yang tampil di layar komputer. 

Peta dapatdigambarkan denganberbagai gaya, masing - masingmenunjukkan 

permukaan yang berbeda untuk subjek yang sama untuk 

menvisualisasikandunia dengan mudah, informatif dan fungsional. 

Peta berbasis komputer (digital) lebih serba guna dan dinamis karena 

bisamenunjukkan banyak view yang berbeda dengan subjek yang sama. Peta 
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ini juga memungkinkan perubahan skala, animasi gabungan, gambar, suara, 

dan bisa terhubung kesumber informasi tambahan melalui internet.               

Peta digital dapat diupdate ke peta tematik barudan bisa menambahkan detail 

informasi geografis lainnya. 

Menurut indarto (2010:178), peta dapat digolongkan dalam dua jenis 

yaitu: 

1. Peta dasar adalah peta yang menyajikan informasi permukaan bumi 

secara umum, baik penampakan alami ( misal: jalan raya, rel 

kereta, pemukiman, sungai dan lain – lain).  

2. Peta tematik adalah peta yang menyajikan informasi tentang 

fenomena atau kondisi tertentu yang terjadi di permukaan bumi. 

Contohnya: peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta 

penyebaran hasil pertanian, peta laju erosi, peta wilayah rawan 

banjir, peta kesesuaian lahan dan lain – lain. 

 


