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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini telah membawa kemajuan yang besar 

dalam berbagai bidang. Untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan kapan 

saja bisa dengan mudah didapatkan melaui internet. Orang cukup menggunakan 

media seperti komputer atau handphone untuk mendapatkan informasi. Komputer 

atau handphone sebagai alat bantu yang mempunyai kemampuan di dalam bidang 

pengolahan data dan informasi, sehingga dapat di manfaatkan untuk menyampaikan 

banyak informasi. 

Dukuhseti merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Pati Jawa Tengah 

terletak kurang lebih 36 km ke utara dari pusat kota Pati. Merupakan daerah dataran 

rendah dan berada dipesisir laut jawa dengan ketiggian tanah 1 - 40 meter dpl. 

Dukuhseti memiliki jumlah penduduk 56.689 jiwa (2010) terdiri dari 12 desa dan 

luas wilayah 8.159 ha. 

Selama ini belum adanyan sistem informasi yang dengan khusus mengenalkan 

dan mengedukasi masyarakat agar mengerti tentang daerah dukuhseti, sehingga 

terdapat kendala minimnya informasi yang mudah diakses karena hampir semua 

masyarakat sudah memiliki akses untuk menggunakan teknologi berupa internet 

dan gadget. 

Dengan adanya sebuah aplikasi pemetaan wilayah berbasis android sebuah 

wilayah dapat menyampaikan informasi dengan cepat, lengkap dan detail. Maka 

dari itu dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa mengenal dengan detail 

mengenai pemetaan wilayah, potensi desa, event tahunan, serta berbagai kekayaan 

alam maupun potensi wisata yang ada di Dukuhseti dengan mudah dan lengkap. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakanng diatas maka dapat di buat beberapa perumusan 

masalah, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pemetaan wilayah berbasis android di 

Dukuhseti. 

2. Bagaimana menerapkan Sistem Informasi Geografi kedalam android 

3. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi pemetaan wilayah berbasis 

android di Dukuhseti. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang di tentukan untuk mempermudah penerapan program 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup sistem berada di wilayah Kec.Dukuhseti. 

2. Pembuatan sistem menggunakan  sistem informasi berbasis android. 

3. Menampilkan pemetaan wilayah serta potensi yang ada di kec. Dukuhseti. 

4. Memberikan informasi profil daerah Dukuhseti. 

5. Peta virtual menggunakan Google Map. 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan latar belakng diatas maka dapat ditentukan tujuan dari pembuatan 

aplikasi, diataranya : 

1. Merancang sistem informasi pemetaan wilayah Dukuhseti berbasis android . 

2. Membangun sistem berbasis Android di Dukuhseti. 

3. Untuk memudahkan memperoleh informasi tentang  Dukuhseti berbasis 

android. 

1.5. Manfaat 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian antaralain : 

1. Membantu dan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai 

daerah dukuhseti. 

2. Agar masyarakat lebih mengenal mencintai wilayah khususnya kec.dukuhseti . 

3. Supaya wilayah dukuhseti lebih dikenal di wilayah yang lebih luas mengenai 

banyak potensi yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


