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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat serta sistematika penulisan 

laporan Tugas Akhir ini. 

1.1 Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa). Lokasi suatu desa biasanya dapat diketahui 

dari jalan yang melintasi desa tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan di atas permukaan tanah berdasarkan 

UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dikelompokkan menjadi 5, yakni jalan 

nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. 

Umumnya dari kelima kelompok tersebut hanya jalan desa yang belum 

didata secara baik sebab areal lingkup yang luas. Jalan desa sendiri merupakan 

salah satu prasarana penting dalam suatu desa guna menghubungkan satu wilayah 

desa dengan yang lainnya, dan informasi mengenai jalan desa juga merupakan hal 

yang penting untuk diketahui. Kenyataannya, kebutuhan akan pentingnya 

informasi jalan desa tidak diimbangi dengan pendataan jalan desa yang saat ini 

masih sangat minim dilakukan karena mengingat jumlah jalan desa yang banyak 

dan pendataannya pun masih dilakukan dengan cara manual sehingga 

mengakibatkan sulitnya pengumpulan data secara lebih efisien, efektif dan cepat. 

Sulitnya dalam melakukan pendataan jalan desa inilah yang menyebabkan 

diperlukannya sebuah Sistem Informasi Geografis Pemetaaan Jalan Desa Berbasis 
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Web. Berdasarkan hasil obeservasi pada Dinas Pekerjaan Umum bagian PPL 

(Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan) yang menangani mengenai jalan 

lingkungan dengan mengambil sampel Kota Denpasar, pendataan jalan desa di Kota 

Denpasar yang merupakan Ibukota Provinsi Bali hingga saat ini masih belum selesai 

dilakukan dan masih dalam proses pembuatan database, sehingga menyebabkan 

belum adanya informasi tentang keberadaan jalan desa tersebut.  

Belum adanya informasi mengenai jalan desa inilah yang menyebabkan 

diperlukannya sebuah Sistem Informasi Geografis Pemetaan Jalan Desa Berbasis 

Web ini yang dirancang dengan menggunakan peta dari Google Maps sehingga dapat 

membantu dalam melakukan pendataan jalan desa serta dapat memberikan informasi 

mengenai nama jalan, panjang jalan, kondisi dan jenis permukaan jalan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa perumusan masalah yang 

terkait dengan hal tersebut, antara lain: 

1. Bagaimana melakukan pemetaan jalan desa melalui Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Jalan Desa Berbasis Web. 

2. Bagaimana memberikan informasi mengenai jalan desa seperti nama jalan, 

panjang jalan, kondisi dan jenis permukaan jalan. 

3. Bagaimana rancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Jalan Desa 

Berbasis Web. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan sistem informasi geografis ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan pemetaan jalan desa dengan cara digital dengan menggunakan 

teknologi berupa sistem informasi geografis dan tidak lagi menggunakan cara 

manual dengan terjun langsung ke lapangan. 

2. Memberikan informasi mengenai jalan desa, seperti nama jalan, panjang jalan, 

kondisi dan jenis permukaan jalan. 
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3. Mengetahui bagaimana merancang sebuah Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Jalan Desa Berbasis Web. 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam pembuatan Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan Jalan Desa Berbasis Web adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi geografis ini berbasis web dengan menggunakan peta 

Google Maps. 

2. Data jalan desa yang digunakan sebagai sampel data adalah daerah Sukawati, 

Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. 

3. Sistem dirancang dengan menggunakan database MySQL. 

4. Sistem yang dirancang dapat diakses melalui komputer atau laptop yang 

nantinya akan menampilkan peta dengan jaringan jalan desa yang dapat 

terhubung dengan jalan provinsi ataupun kabupaten. 

5. Sistem dapat memberikan informasi terkait jalan desa tersebut, seperti nama 

jalan, panjang jalan, kondisi dan jenis permukaan jalan. 

6. Sistem informasi geografis ini dapat melakukan penambahan data jalan desa, 

manipulasi data jalan desa, dan memberikan report dari data jalan desa. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi geografis ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi bagaimana merancang sebuah sistem pemetaan jalan 

secara digital. 

2. Memberikan kemudahan dalam melakukan pendataan jalan desa, sehingga 

proses pendataan dapat dilakukan lebih cepat. 

3. Tersedianya informasi secara digital mengenai jalan desa, seperti nama jalan, 

panjang jalan, kondisi dan jenis jalan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini secara sistematis diatur dan disusun dalam 

beberapa bab yang di dalamnya terdapat beberapa subbab. Secara ringkas uraian 

materi dari bab pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat serta 

sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori-teori penunjang yang diperlukan 

dan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.  

BAB III : METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi metode yang digunakan selama melakukan penelitian 

dan penulisan laporan, meliputi tempat dan waktu penelitian, alur 

penelitian, literatur, pemodelan sistem, perancangan database, dan 

pengembangan sistem. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL 

Bab ini berisikan arsitektur sistem yang telah dibuat, pengujian yang 

telah dilakukan serta hasil pengujian sistem. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dengan mengacu pada 

permasalahan yang ada dan analisis hasil pengujian sistem serta saran 

untuk pengembangan sistem lebih lanjut dan pengguna yang ingin 

mengimplementasikan sistem ini. 

 


