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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Widyatama merupakan sebuah kampus swasta yang ada di 

kota Bandung, Universitas Widyatama memiliki beberapa fakultas yang 

didalamnya juga terdapat beberapa Program Studi. Universitas widyatama 

memiliki tata gedung yang luas dan ruangan untuk perkuliahan para mahasiswa 

dan dosen. Dalam hal ini terkadang mahasiswa dan dosen sering mengalami 

kesulitan dalam pencarian letak posisi ruangan untuk perkuliahan. Beberapa 

mahasiswa dan dosen terkadang sering mengeluhkan media informasi pencarian 

ruangan yang di sediakan oleh Universitas Widyatama. Maka dibutuhkanlah 

sebuah sistem baru untuk membantu mahasiswa atau dosen dalam hal pencarian 

letak posisi ruangan perkuliahan. 

Sistem Informasi Geografis adalah salah satu sistem informasi yang 

dibahas dalam ilmu komputer, yang dalam pengintegrasiannya SIG merangkul 

dan mempresentasikan sistem informasi lainnya. Sistem Informasi Geografis 

pencarian ruangan ini menggunakan teknologi komputer untuk menampilkan 

informasi atau karakteristik yang ada di suatu area geografi. SIG juga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat aplikasi Sistem 

Informasi Geografi (SIG) tentang pencarian ruangan baik berdasarkan nama 

dosen, Matakuliah, maupun dari kode ruangan. Dengan tujuan untuk 

mempermudah mahasiswa dan dosen dalam pencarian ruangan perkuliahan. 

Oleh karena itu, penulis memberikan judul penelitian ini “SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS (SIG) PENCARIAN LETAK POSISI  RUANGAN PERKULIAHAN DI 

UNIVERSITASWIDYATAMA” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi permasalahan yang ada antara lain : 

1. Mahasiswa dan dosen yang hendak mencari letak posisi ruangan 

perkuliahan Universitas Widyatama mengalami kesulitan dalam 

pencarian letak posisi ruangan perkuliahan yang ada di Universitas 

Widyatama. 

2. Mahasiswa dan dosen Universitas Widyatama ke bagian ruangan 

perkuji atau mencari petugas ruangan untuk menanyakan letak posisi 

ruangan perkuliahan. 

3. Informasi tentang ruangan perkuliahan terkadang tidak dapat di 

ketahui oleh dosen atau staff Universitas Widyatama dikarenakan 

luasnya area kampus dan banyaknya ruangan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan permasalahan yang di antara lain : 

1. Bagaimana membangun sistem informasi berbasiskan teknologi dan  

memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam pencarian 

letak posisi tiap ruangan untuk perkuliahan? 

2. Bagaimana membangun kebutuhan sistem informasi geografis terkait 

dengan data spatial dan non spatial ? 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terkait dengan rumusan masalah diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang di buat hanya membahas tentang ruang lingkup letak 

posisi  pencarian ruangan perkuliahan bagi mashsiswa dan dosen di 

Universitas Widyatama. 

2. Sistem yang di buat hanya bersifat proses pencarian letak posisi 

ruangan baik berdasarkan Kode ruangan, Matakuliah dan nama Dosen 

3. Aplikasi ini tidak menghasilkan report. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Maksud dari tujuan peneliti ini adalah : 

1. Dengan adanya sistem ini, lebih mempermudah mahasiswa dan dosen 

untuk lebih cepat menemukan letak posisi ruangan perkuliahan. 

2. Lebih menghemat waktu serta mempermudah  dalam hal pencarian 

letak posisi ruangan perkuliahan. 

3. Informasi yang di hasilkan oleh sistem yang baru lebih lengkap dan 

jelas. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang di gunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah : 

1. Studi Lapangan 

 Yaitu dengan melakukan obvservasi dalam penelitian langsung ke 

objek yang di teliti. 

2. Wawancara  

Yaitu teknik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersangkutan dengan penelitian sebagai bahan kajian. 

3. Studi Dokumentasi 

 Yaitu dengan melihat dan mempelajari dokumen yang berhubungan 

dengan data kajian. 

4. Riset Kepustakaan  

 Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan sistem informasi .  
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1.7 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penelitian penulisan laporan adalah sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar 

pengetahuan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

yang disesuaikan dengan permasalahan. 

BAB  III   ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini berisi gambaran umum perusahaan, yang terdiri 

tinjauan umum universitas, struktur organisasi,deskripsi kerja yang 

terkait dengan sistem informasi Program Studi Sistem Informasi, 

gambaran umum sistem, deskripsi umum sistem model use case 

business, definisi actor business, definisi use case business, diagram 

use case business, model analisis, dan diagram class business. 

BAB IV   PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

Pada bab ini berisi deskripsi umum sistem, perancangan class 

diagram, sequence diagram,  use case diagram, activity diagram, 

component diagram, definisi actor, definisi use case, skenario use 

case, identifikasi paket class analisis, class analisis diagram, sistem 

sequence diagram, diagram class analisis, tanggung jawab dan 

atribut, paket analisis, prototype antarmuka, deskripsi arsitektur, 

realisasi use case tahap perancangan, class diagram tahap 

perancangan, sequence diagram tahap perancangan, kelas-kelas 

perancangan, algoritma dan query, perancangan antamuka, 

deployment diagram, Perancangan Menu, Perancangan Modul. 

 

 

 



Bab 1 Pendahuluan 

 

I-5 

BAB V    IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang implementasi komponen, 

implementasi subsistem, implementasi antarmuka, screen shoot 

antarmuka, rencana dan prosedur pengujian, prosedur pengujian, 

kasus uji, evaluasi pengujian. 

BAB VI    KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 


