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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat seiring dengan 

kebutuhan akan informasi dan pertumbuhan tingkat kecerdasan manusia. Saat 

ini telah banyak sistem informasi yang digunakan untuk menunjang dan 

menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya timbul dalam suatu 

organisasi, perusahaan atau instansi pemerintahan bahkan kebutuhan 

perseorangan. 

Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu 

organisasi ataupun instansi agar lebih efektif dan efisien serta mudah dalam 

penerimaan informasi yang ingin disampaikan. Begitu juga dalam bidang 

Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

yaitu teknologi yang menjadi alat bantu dan sangat esensial untuk menyimpan, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam 

dengan bantuan data atribut dan data pendukung lainya. Penggunaan data 

geografis ini diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi masalah disegala 

bidang, dalam bidang pendidikan SIG dapat digunakan untuk memetakan 

fasilitas pendidikan. 

GIS berguna sebagai alat bantu (tools), data yang lebih padat karena 

dalam bentuk digital, kemampuan analisa spasial lebih cepat dan tipe analisa 

dapat dikembangkan, pemakai mendapatkan informasi yang lebih akurat, cepat 
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dan dapat memanipulasi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. GIS 

merupakan teknologi informasi spasial yang menghasilkan data digital yang 

dapat memberikan informasi mengenai karakteristik dari suatu wilayah sebagai 

dasar untuk membuat informasi baru. Data digital inilah yang nantinya akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan suatu pilihan. 

Kabupaten Banjarnegara memiliki banyak fasilitas pendidikan yang 

tersebar di wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Banyak 

sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan beberapa Perguruan Tinggi 

tersebar di Kabupaten Banjarnegara, namun tidak semua orang awam tahu 

tentang keberadaan atau lokasi dari sekolah tersebut, terutama informasi 

mengenai dimana lokasi dan berapa jarak dari tempat tinggal mereka yang 

dapat menjadi pertimbangan sebagian orang tua untuk memilih sekolah bagi 

anaknya.  

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara telah 

menyediakan website GIS sendiri (dindikbna.info), masyarakat dan pihak 

manapun yang memerlukan informasi mengenai lokasi fasilitas pendidikan 

dapat mengakses website tersebut, namun terbatas hanya menyediakan data 

SD/MI dan SMP/MTs dan masih dalam bentuk website sehingga susah untuk 

diakses secara langsung. 

Untuk mempermudah menginformasikan kepada orang awam terutama 

orang tua dan pelajar dimanapun berada khususnya di wilayah Kabupaten 

Banjarnegara yang sedang membutuhkan informasi mengenai jarak fasiltas 

pendidikan di Kabupaten Banjarnegara beserta letaknya dalam peta, maka 
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Sistem Informasi Geografi (SIG) berbasis android sangat tepat untuk 

memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut, serta dapat sebagai 

pertimbangan untuk memilih sekolah selain faktor-faktor seperti fasilitas 

sekolah atau jurusan yang ada disekolah tersebut. 

Sulitnya masyarakat mencari informasi mengenai lokasi dan jarak 

fasilitas pendidikan terdekat dari tempat tinggal karena kurangnya data sekolah 

dalam bentuk digital terutama yang terintegrasi dengan penunjuk arah 

(direction). Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam 

pencarian informasi dan memudahkan dalam mengidentifikasi lokasi dan jarak 

fasilitas pendidikan. Adanya sarana praktis yang efektif ini akan 

mempermudah dalam pencarian informasi mengenai hal yang bersangkutan. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

diidentifikasikan rumusan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana 

membuat aplikasi SIG berbasis android untuk memetakan fasilitas pendidikan 

di Kabupaten Banjarnegara serta memberikan informasi lokasi yang akurat. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Dalam merancang dan membangun aplikasi ini dilakukan beberapa 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Output dari aplikasi ini mencangkup informasi lokasi dan jarak fasilitas 

pendidikan. 
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2. Data fasilitas pendidikan mencakup data SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Banjarnegara. 

3. Aplikasi bersifat online dengan memanfaatkan layanan Google Maps API 

v2. 

4. Jenis aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi smartphone berbasis 

Android, minimal android versi 4.1 (KitKat), disarakan Lolipop atau 

diatasnya. 

5. Data fasilitas pendidikan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan 

Olahraga Kabupaten Banjarnegara. 
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