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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KABUPATEN CILACAP 

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah, 

dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan 

Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. 

Terletak diantara 10804-300 - 1090300300 garis Bujur Timur dan 

70300 - 70450200 garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 

225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 

Kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan 

ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah 

Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. 

Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke 

Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari 

Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang.(http://www.cilacapK

abupatengo.id, 2008). 

 Pendidikan di Kabupaten Cialacap tergolong lengkap disemua 

wilayahnya, dari 24 Kecamatan semua sudah tersedia fasilitas pendidikan 

sampai sekolah menengah pertama, baik Negeri ataupun Swasta. Tercatat 

terdapat SD, SMP, dan SMA Negeri yang terdapat di Cilacap sudah 
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mencapai 1,093 sekolah. Yang terdiri dari 983 SD Negeri, 89 SMP Negeri, 

dan 21 SMA Negeri  (http://referensi.data.kemdikbud.go.id, 2017). 

B. PENDIDIKAN  

Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Permendikbud, 2016). 

Pendidikan di Kabupaten Cilacap tergolong lengkap disemua 

wilayahnya, dari 24 Kecamatan semua sudah tersedia fasilitas pendidikan 

sampai sekolah menengah pertama, baik Negeri ataupun Swasta. Tercatat 

terdapat SD, SMP, dan SMA Negeri yang terdapat di Cilacap sudah 

mencapai 1,093 sekolah. Yang terdiri dari 983 SD Negeri, 89 SMP Negeri, 

dan 21 SMA Negeri  (http://referensi.data.kemdikbud.go.id, 2017). 

C. SISTEM INFORMASI GEOGRAFI 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan 

maksud yang sama untuk mencapai tujuan (McLeod, dkk 2004).Kata 

informasi dapat diartikan berita yang mengandung maksud tertentu. 

Manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selalu ingin 

dibagikan kepada orang lain. Pengalaman atau pengetahuan yang 

dikomunikasikan kepada orang lain tersebut merupakan pesan atau 

informasi. Jadi, pesan atau informasi menuntut adannya kehadiran pihak 
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lain. Kata komunikasi berasal dari bahasa latin communicate yang 

bermakna berbagi atau menyampaikan berita, pesan, informasi, dan 

perasaan kepada orang lain (Maryono dan Istiana, 2008) 

Sistem informasi geografi (SIG) atau GeographicIinformation 

System (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, 

menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan 

seluruh jenis data geografi. 

Akronim GIS tekadang dipakai sebagai istilah untuk geographical 

information science atau geospatial information studies yang merupakan 

ilmu studi atau pekerjaan yang berhubungan dengan Geographical 

Information System  dapat kita simpulkan sebagai gabungan kiprografi, 

analisis statistik dan teknologi sistem basis data (database) (Irwansyah, 

2013). 

D. ANDROID  

Android merupakan system operasi perangkat bergerak yang 

logonya menyerupai robot, awalnya dikembangkan oleh perusahaan kecil 

di Silicon Valley yang berNama Android Inc. Selanjutnya, Google 

mengambil alih system operasi tersebut pada tahun 2005 dan 

mencanangkannya sebagai sistme operasi bersifat “Open Source”. Sebagai 

konsekuensinya siapapun boleh memanfaatkannya dengan gratis, termasuk 

dalam hal kode sumber yang digunakan untuk menyusun system operasi 

tersebut. Android telah digunakan pada peranti-peranti berikut : 
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Samrtphone, tablet, netbook, MP4 Player, dan TV Internet. Android sendiri 

memiliki beberapa versi yaitu: 

- 1.0 Tanpa Nama 

- 1.1 Tanpa Nama 

- 1.5 Cupcake 

- 1.6 Donut 

- 2.0 Eclair 

- 2.1 Eclair 

- 2.2 Froyo 

- 2.3 Gingerbread 

- 3.0 Honeycomb 

- 3.1 HoneyComb 

- 3.2 HoneyComb 

- 4.0 Ice Cream Sandwich 

- 4.1 Jelly Bean 

- 4.2 Jelly Bean 

Dengan seiring berkembangnya jaman,versi android akan terus berkembang 

mengikuti perangkat perangkat terbaru yang akan rilis selanjutnya (Kadir, 

Abdul 2014). 

E. GOOGLE MAPS API 

Google telah menyediakan layanan bagi para pengguna aplikasi 

androd untuk memanfaatkna API Google Maps pada aplikasi mereka 

khususnya pada aplikasi Maps yang ada pada setiap perangkat 

Sistem Informasi Geografi Pemetaan…, Kurniati Nurul Hasanah, Fakultas Teknik UMP, 2017



9 
 

smartphone.API sendiri merupakan kepanjangan dari Application 

Programming Interface.Ada dua macam penggunaan API Google Maps, 

yaitu API Google Mastandar dan API Google Maps untuk bisnis (Agung, 

2015). 

F. MYSQL 

MySql merupakan salah satu DBMS (Database Management 

System) yang sangat populer di dalam pengembangan sistem. Situs terNama 

seperti Facebook, Google, dan Adobe juga menggunakan MySql. MySql 

memiliki dua lisensi, open source dibawah GPL (GNU General Public 

License) dan komersial di bawah MySQLAB. MySql umumnya menjadi satu 

paket dalam pembelian hosting server. Ketika kita akan menggunakan 

MySql di server hosting, maka tool yang digunakan adalah PhpMyAdmin 

(Mufti, 2015). 

G.  JAVASCRIPT OBJECT NATATION (JSON) 

JavaScript Object Notation atau  (JSON) sendiri adalah format 

pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta 

mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh komputer. Format ini 

dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman JavaScript, standar 

ECMA-262 edisi ke-3 Desember 1999. JSON merupakan format teks yang 

tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun karena menggunakan 

bahasa yang umum digunakan oleh programer keluarga C termasuk C, C++, 

C#, Java, JavaScript, Perl, Python dan lain – lain. Oleh karena sifat – sifat 

tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. 
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JSON terbuat dari dua struktur, yaitu kumpulan pasangan Nama / nilai 

dan daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Struktur – struktur data 

tersebut dikenal sebagai struktur data universal. Pada dasarnya, semua bahasa 

pemrograman modern mendukung struktur data ini karena format data mudah 

dipertukaran dengan bahasa – bahasa pemrograman yang juga berdasarkan 

pada struktur data ini (Kasman, 2015). 

H. HASIL PENELITIAN SEJENIS 

Berikut ini beberapa hasil penelitian sejenis tentang Sistem Informasi 

Geografi (SIG) : 

1. Magdalena, dkk (2014) melakukan penelitian tentang aplikasi sistem 

informasi geografi (SIG) untuk pemetaan pendidikan SMA dan SMK 

di Kota Cirebon.Tujuan dari penelitian ini adalah, memudahkan 

petugas Dinas Pendidikan dalam  mempresentasikan lokasi dan 

inormasi SMA dan SMK di Kota Cirebon dengan mudah 

menggunakan peta tematik.  

2. Kharistiani dan Aribowo (2013) telah membangun sebuah sistem 

informasi pemetaan potensi SMA/SMK berbasis web di kebumen. 

Sistem ini dapat mempermudah pengguna dalam mencari lokasi 

SMA/SMK dan mempermudah dalam mendapatkan informasi 

SMA/SMK. Aplikasi ini memanfaatkan google maps dan masih 

berbasis web. 

3. Hussein dkk (2011) melakukan penelitian tentang pemetaan lokasi 

Fakultas atau fasilitas di Universitas Mansoura dengan  Sistem 

Informasi Geografis berbasis Mobile. SIG yang diterapkan bertujuan 

untuk membantu orang yang baru pertama kali datang ke Universitan 

Mansoura agar dapat dengan mudah menemukan fasilitas yang ada di 

Universitas Mansoura. Layanan yang diberikan oleh aplikasi yang 

dibangun berupa rute menuju lokasi tujuan yang ditunjukan dengan 
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sistem Location Base System (LBS). Aplikasi ini menggunnakan 

database server sebagai sumber data yang akan ditampilkan pada 

aplikasi mobile-nya. 

4. Kawabata, dkk (2010) telah membangun sistem informasi geografi 

tentang tingkat kerjasama multidisiplin untuk memberikan gelar atau 

sertifikat di perguruan tinggi dan universitas Amerika Serikat. Tujuan 

sistem ini untuk menentukkan multidisiplin mahasiswa universitas 

Amerika Serikat dan memberikan layanan berbasis lokasi. Sistem ini 

masih berbasis web dalam program pendidikan. 

5. Al-Shabi,  (2013) melakukan penelitian tentang pemodelan UML 

untuk layanan pendidikan umum di Kerjaan Arab Saudi (KSA) 

terintegrasi dengan GIS. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang layanan pendidikan di KSA,  mengindetifikasi lokasi 

menggunakan model UML. Sistem informasi geografi di gunakan 

untuk menyiapkan rencana dan perhitungan yang data statistik pada 

ilmu sosial. 
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