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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kabupaten Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. Kabupaten Banjarnegara terletak diantara 7° 12' - 7° 31' 

lintang selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" bujur timur. Kabupaten 

Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten 

Batang di utara, Kabupaten Wonosobo di timur, Kabupaten Kebumen di 

selatan dan Kabupaten Banjarnegara serta Kabupaten Purbalingga di Barat. 

Populasi jiwa di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 916.875 jiwa dengan 

kepadatan 857,12 jiwa/km
2 

 yang terdiri dari 20 Kecamatan, 12 Kelurahan 

dan 266 Desa. Dari luas wilayah 1.064,52 km persegi atau 106,452 hektar 

maka pola penggunaan tanahnya dapat dibedakan sebagai berikut :  

1. Tanah sawah 19.389,69 hektar (18,17%) yang terdiri dari : 

a. Berpengairan teknis 6.745,58 hektar (6,32%) 

b. Berpengairan setengah teknis 969,02 hektar (0,70%) 

c. Berpengairan sederhana 5.647,82 hektar (5,29%) 

d. Tadah hujan 6.027,48 hektar (5,65%). 

2. Tanah Kering 50.325,81 hektar (47,17%). 

3. Tanah Kolam 343,97 hektar (0,32). 

4. Tanah Perkebunan Rakyat 156,89 hektar (0,15%). 

5. Tanah Hutan 16.608,97 hektar (15,57%). 

6. Tanah Lainnya 19.626,67 hektar (18,43%). 
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Dari keadaan geologisnya pada umumnya terlihat struktur batuan yang 

ada di Kab. Banjarnegara adalah struktur batuan berbentuk lapisan dengan 

kondisi batuan mudah longsor dan banyak sesar/patahan terutama di wilayah 

bagian utara sehingga cukup membahayakan bangunan fisik/prasarana. 

Bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, 

wilayah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

1. Zona Utara, adalah kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari 

Dataran Tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Daerah ini memiliki 

relief yang curam dan bergelombang. Di perbatasan dengan Kabupaten 

Pekalongan dan Kabupaten Batang terdapat beberapa puncak, seperti 

Gunung Rogojembangan dan Gunung Prahu. Beberapa kawasan 

digunakan sebagai objek wisata dan terdapat pula pembangkit listrik 

tenaga panas bumi. Zona sebelah utara meliputi kecamatan Kalibening, 

PandanArum, Wanayasa, Pagentan, Pejawaran, Batur, Karangkobar, 

Madukara 

2. Zona Tengah, merupakan zona Depresi Serayu yang cukup subur. Bagian 

wilayah ini meliputi kecamatan Banjarnegara, Ampelsari, Bawang, 

Purwanegara, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan, Wanadadi, 

Banjarmangu, Rakit 

3. Zona Selatan, merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan, 

merupakan daerah pegunungan yang memiliki relief curam meliputi 

kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, Sigaluh, Mandiraja, Bawang, 

Susukan. 
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Transportasi di Kabupaten Banjarnegara di lalui jalan dari berbagai 

kabupaten. Banjarnegara dilalui jalan provinsi yang menghubungkan 

antara Banjarnegara dengan Magelang dan Semarang.Kecamatan Klampok 

merupakan persimpangan jalur menuju Purbalingga dan Banjarnegara. 

Selain itu terdapat jalan provinsi yang menghubungkan Banjarnegara 

dengan Batang (Pemkab Banjarnegara, 2017).  

 

B. Sistem Informasi Geografis 

Menurut Irwansyah (2013) Sistem Informasi Geografis (SIG) atau 

Geographic Information System (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain 

untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan 

menampilkan seluruh jenis data geografis. SIG tidak lepas dari data spasial, 

yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan 

di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari 

informasi dimana didalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk 

permukaan bumi, dibawah permukaan bumi, perairan, kelautan dan bawah 

atmosfer. SIG bukan sekedar penggunaan komputer untuk membuat peta, tapi 

lebih dari itu SIG seharusnya dapat membantu dalam analisis. Berdasarkan 

kriterianya sebuah sistem informasi geografis harus memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Geographic. Sistem yang menekankan pada data yang berkaitan dengan 

skala pengukuran geografis dan yang mengacu pada sistem koordinat 

lokasi-lokasi dipermukaan bumi. 
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2. Information adalah memungkinkan untuk menggunakan sistem ini dalam 

menjawab pertanyaan tentang database geografis, termasuk informasi 

tentang kondisi geografis. Informasi ini menampilkan inti dari informasi 

yang spesifik dan bermakna dari berbagai kumpulan data dan hanya ini 

yang mungkin karena data diorganisir menjadi model dari keadaan yang 

sebenarnya. 

3. System merupakan kondisi yang memungkinkan bagi pengaturan data 

demi menjawab permasalahan. Dalam makna yang paling general, GIS 

tidak harus selalu sistem yang otomatis, misalnya hanya berbentuk 

lembaran peta, tapi GIS harus merupakan sekumpulan prosedur yang 

terintegrasi mulai input, penyimpanan, manipulasi dan output  dalam 

bentuk informasi geografis. 

Menurut Hartono (2007) SIG merupakan suatu sistem yang terdiri atas 

beberapa subsistem yang satu sama lainnya saling terkait. Secara garis besar 

subsistem didalam SIG terdiri atas empat, yaitu subsistem masukan (input), 

penyimpanan dan pemanggilan (retrieval), manipulasi dan analisis, serta 

subsistem keluaran atau penyajian (display). Subsistem digambarkan pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Subsistem SIG 
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1. Subsistem masukan, yaitu subsistem dalam SIG yang berfungsi 

mengumpulkan dan mempersiapkan berbagai data spasial maupun atribut 

dari berbagai sumber untuk dikonversi atau dirubah ke dalam format-

format data yang dapat digunakan SIG. 

2. Subsistem penyimpanan dan pemanggilan, yaitu subsistem dalam SIG 

yang berfungsi mengorganisir data spasial ataupun data atribut ke dalam 

basis data sehingga dapat dengan mudah dipanggil kembali untuk 

diadakan pengeditan, revisi dan pembaharuan data. 

3. Subsistem manipulasi dan analisis, yaitu subsistem dalam SIG yang 

berfungsi melakukan pengolahan dan pemodelan data agar dapat 

menghasilkan data yang diharapkan. 

4. Subsistem keluaran (output) atau penyajian (display), yaitu subsistem 

dalam SIG yang berfungsi menampilkan data yang telah diolah. Data hasil 

pengolahan tersebut dapat berbentuk grafik, tabel, laporan atau peta. 

 

C. Android 

Menurut Supardi (2011) Android merupakan sebuah sistem operasi 

perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware 

dan aplikasi. Beberapa pengertian lain dari Android, yaitu: 

1. Merupakan platform tebuka (Open Source) bagi pengembang 

(Programmer) untuk membuat aplikasi. 

2. Merupakan sistem operasi yang dibeli Google Inc. Dari Android Inc. 
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3. Bukan bahasa pemrograman, akan tetapi hanya menyediakan lingkungan 

hidup atau run time environment yang disebut DVM (Dalvic Virtual 

Machine) yang telah dioptimasi untuk device/alat dengan sistem memori 

yang kecil. 

 

D. Google Maps 

Google maps merupakan layanan dari google yang mempermudah 

penggunanya untuk melakukan kemampuan pemetaan untuk aplikasi yang 

dibuat. Sedangkan Google Maps API memungkinkan pengembangan untuk 

mengintegrasikan Google Maps ke dalam situs web. Dengan menggunakan 

Google maps API memungkinkan untuk menanamkan situs Google maps ke 

dalam situs eksternal, dimana situs data tertentu dapat dilakukan overlay 

(Febrian, 2008). 

Meskipun pada awalnya hanya JavaScript API, API Maps sejak diperluas 

untuk menyertakan sebuah API untuk Adobe Flash aplikasi, layanan untuk 

mengambil gambar peta statis dan layanan web untuk melakukan geocoding, 

menghasilkan petunjuk arah mengemudi dan mendapatkan profil elevasi. 

Kelas kunci dalam perpustakaan Maps adalah MapView, sebuah subclass 

dari ViewGroup dalam standar perpustakaan android. Sebuah MapView 

menampilkan peta dengan data yang diperoleh dari Google Maps. Biila 

MapView memiliki fokus, dapat menangkap tomol yang ditekan dan gerakan 

sentuh untuk pan dan zoom peta secara otomatis, termasuk penanganan 

permintaan jaringan untuk ubin peta tambahan. Ini juga menyediakan semua 
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elemen UI yang diperlukan bagi pengguna untuk mengendalikan peta. 

Aplikasi tersebut juga dapat menggunakan metode MapView kelas untuk 

mengontrol MapView secara terprogram dan menarik sejumlah jenis tampilan 

data diatas peta. 

 

E. PHP (HyperText Preprocessor) 

Menurut Mundzir (2014) PHP yaitu bahasa pemrograman universal 

untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa 

digunakan bersama dengan HTML. Saat ini PHP banyak dipakai untuk 

membuat program situs web dinamis. Contoh aplikasi program PHP adalah 

forum (phpBB) dan MediaWiki (Software dibelakang Wikipedia). Selain itu, 

PHP juga menjadi pilihan lain dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, 

ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun Microsystems dan CGI/Perl untuk 

membuat ataupun menjalankan programnya. 

PHP sebagai sekumpulan skrip atau bahasa program memiliki fungsi 

utama yaitu mempu mengumpulkan dan mengevaluasi hasil survei atau 

bentuk apapun ke server database dan pada tahap selanjutnya akan 

menciptakan efek beruntun. Efek beruntuk PHP ini berupa tindakan dari skrip 

lain yang akan melakukan komunikasi dengan database, mengumpulkan dan 

mengelompokkan informasi, kemudian menampilkannya pada saat ada tamu 

website memerlukannya (menampilkan informasi sesuai permintaan user). 
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G. MySql 

Merupakan salah satu Database Management System (DBMS) yang 

sangat populer di dalam pengembangan sistem. Situs ternama seperti 

Facebook, Google dan Adobe juga menggunakan MySql. MySql memiliki dua 

lisensi, open source dibawah GNU General Public License (GPL) 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). 

 

H. Java Script Object Notation (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. 

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 
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dipertukaran dengan bahasa-bahasa pemrograman yang juga berdasarkan 

pada struktur data ini (Kasman, 2015). 

JSON menggunakan bentuk sebagai berikut : 

1. Object 

Object adalah sepasang nama / Nilai yang tidak terurutkan. Object 

dimulai dengan { (kurung kurawal buka) dan di akhiri dengan } (kurung 

kurawal tutup). Setiap nama di ikuti dengan : (titik dua) dan setiap 

pasangan nama / Nilai dipisahkan oleh koma ( , ). 

2. Array 

Array adalah kumpulan Nilai yang terurutkan. Array dimulai dengan 

[ (kurung kotak buka) dan diakhiri dengan ] (kurung kotak tutup). Setiap 

Nilai dipisahkan oleh tanda koma ( , ). 

3. Value 

Value atau Nilai dapat berupa sebuah string dalam tanda kutip 

ganda, atau angka, atau true false atau null, atau sebuah objek auatu 

sebuah larik. Struktur – struktur tersebut dapat disusun bertingkat. 

4. String 

String adalah kumpulan dari nol atau lebih karakter unicode, yang 

dibungkus dengan tanda kutip ganda. Didalam string dapat digunakan 

backslash escapes “ \ ” untuk membentuk karakter khusus. Sebuah 

karakter mewakili karakter tunggal pada string. String sangat mirip 

dengan string C atau Java. 
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5. Number 

Number atau Angka sangat mirip dengan angka di C atau Java, kecuali 

format oktal dan heksadesimal tidak digunakan. 

 

I. Penelitian Sejenis 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Hermawan dan Harjono (2016) telah membangun aplikasi sistem 

informasi geografis tempat wisata di Kabupaten Banyumas berbasis 

android. Hasil penelitian ini berupa aplikasi android untuk memudahkan 

wisatawan mencari lokasi wisata dan sarana pendukung yang ada di 

Kabupaten Banyumas. 

2. Minarni dan Yusdi (2015) telah membangun aplikasi sistem informasi 

geografis pariwisata Kota Padang menggunakan application 

programming interface (API) google maps berbasis web. Aplikasi ini 

memberikan informasi tentang wisata dan memberikan informasi letak 

geografis wisata yang ada di Kota Padang. 

3. Yosef, dkk (2013) melakukan penelitian dan membangun aplikasi sistem 

informasi geografis berbasis android sebagai media informasi pariwisata 

di kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini adalah membangun suatu 

sistem informasi geografis yang mampu memberikan informasi tempat 

wisata kepada wisatawan dengan menggunakan teknologi android. 
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4. Shah dan Wani (2015), melakukan penelitian yang berjudul Penerapan 

Teknologi Geospasial untuk Promosi Pariwisata Industri di Kota 

Srinagar. Sistem Informasi Geografis (GIS) namun, memiliki 

kemampuan untuk menangani beberapa jenis informasi yang dapat 

berhubungan dengan lokasi atau daerah. Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (GIS), oleh karena itu, menjadi mungkin untuk 

mengintegrasikan informasi pariwisata, memvisualisasikan skenario yang 

kompleks, ide-ide yang kuat sekarang dan mendapatkan solusi yang 

efektif, jika tidak mungkin. Sistem Informasi Geografis (GIS), 

memungkinkan pengguna untuk memasukkan menanyakan untuk 

mengeksplorasi peta, menganalisis lokasi geografis, mengambil 

informasi terkait dengan lokasi-lokasi dan men-download dan mencetak 

informasi yang dibutuhkan. GIS yang dinamis dan interaktif dan metode 

analisis data spasial berguna untuk analisis eksplorasi dimensi yang 

berbeda dari pola perjalanan. Mereka memungkinkan peneliti, wisata, 

perencana dan administrator untuk berinteraksi, mengeksplorasi dan 

memanipulasi fitur spasial dan atribut dari fasilitas, alam dan budaya 

yang merupakan produk pariwisata tujuan. GIS bisa membantu sangat 

tidak hanya untuk properti visual produk pariwisata tetapi juga dapat 

memfasilitasi perubahan secara berkala untuk memperbarui informasi 

terkini. GIS berbasis Sistem Informasi Wisata selain membantu bagi 

wisatawan dapat membantu pengusaha, pemerintah daerah dan 
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pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan 

menyangkut pengembangan wilayah dan manajemen tujuan. 

5. Pandagale, dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul Geospatial 

Information System For Tourism Management In Aurangabad City- A 

Review. Penelitian ini menjelaskan pengembangan pengelolaan dan 

perencanaan pariwisata oleh integrasi dengan sistem informasi geografis. 

Hasil dari penelitian ini adalah membangun aplikasi web dengan 

menggunakan teknik Google Earth/ Google Map dan KML. 
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