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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Sistem Informasi sekarang tidak lagi berkembang dalam bidang usaha saja, 

tapi sudah digunakan dalam berbagai bidang, dari mulai pendidikan, pelayanan, 

industri, dan masih banyak lagi.Ini menandakan bahwa Informasi yang akurat dan 

cepat dibutuhkan di berbagai bidang.Sistem adalah satu kesatuan komponen yang 

saling terhubung dengan batasan yang jelas bekerja bersama-sama untuk 

mencapai seperangkat tujuan.Sistem informasi adalah kombinasi dari 

people,hardware,software,jaringan komunikasi,sumber-sumber data prosedur dan 

kebijakan yang terorganisasi dengan baik yang dapat menyimpan, menga-dakan 

lagi, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi.Seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,sistem informasi 

memberikan peran yang sangat penting dalam bidang pelayanan publik,sehingga 

pelayanan publik menggunakan keunggulan sistem informasi yang ia gunakan 

sebagai kunci strategi pengelolaan pelayanan.Manajemen pelayanan publik dapat 

berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan memerlukan adanya aplikasi yang 

membantu atau menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Bupati 

dalam pengelolaan pelayanan publik.Perkembangan Sistem Informasi  juga telah 

menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para pemimpin dalam 

pengambilan keputusan,mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi 

yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Ketersediaan informasi yang sangat terbatas mengenai lokasi tempat 

penjualan ikan  menyebabkan masyarakat cenderung tidak memiliki informasi 

yang akurat dan relevan sehingga tidak mengetahui lokasi dimana yang menjual 

ikan  dengan hargayang terjangkau,dekat dengan rumah.Tujuan penelitian 

menghasilkan sistem informasi geografis berbasis web mengenai informasi lokasi 

tempat penjualan ikan(TPI) di Kecamatan Pati.Informasi dalam bentuk google 

map sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mencari lokasi 



 

2 

 

tempat penjualan ikan(TPI).Metode pengembangan sistem perangkat lunak 

menggunakan model Linear Sequential/Waterfall Model.Hasil penelitian selain 

menampilkan informasi lokasi tempat penjualan ikan(TPI).Melalui website ini 

pengunjung dapat melakukan pencarian informasi seperti perhitungan jarak 

tempat penjualan ikan (TPI), harga ikan, jenis ikan,dan informasi penting lainnya. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yang dihadapi 

dalam memilih tempat untuk membeli ikan adalah kurangnya pengelolaan 

informasi terhadap masyarakat seputar tempat penjualan ikan(TPI) yang baik dan 

dapat dipercaya. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Sistem yang akan dibuat ini untuk memeberi informasi kepada masyarakat 

tentang tempat penjualan  ikan yang baik dan murah 

2. Sistem aplikasi ini hanya mencakup daerah Kecamatan Pati 

3. Sumber data yang dijadikan acuan dalam pembuatan tugas akhir nantinya 

ini berdasarkan survey dilapangan di kecamatan Pati 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi untuk 

mempermudah masyarakat dalam mencari tempat penjualan ikan di kabupaten 

Pati dan mempermudah penjual untuk memasarkan ikannya. 
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1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memudahkan pembeli untuk memilih tempat penjulan ikan yang 

menurutnya itu paling baik 

2. Memberikan informasi seputar tempat penjualan ikan (TPI) yang ada 

di Kabupaten Pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


