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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sistem informasi geografis merupakan informasi yang dibutuhkan dalam 

teknologi transportasi. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah sistem 

komputer yang memiliki kemampuan untuk mengambil, menyimpan, menganalisa, 

dan juga menampilkan informasi dengan referensi geografis. 

Jepara adalah sebuah Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah. Ibu kota 

Kabupaten ini adalah Jepara. Kebutuhan dalam mendapatkan sebuah informasi 

secara cepat adalah suatu kebutuhan pokok dari masyarakat yang ada di Jepara salah 

satunya adalah dalam sebuah bidang kesehatan. Dalam hal ini yang dibutuhkan 

masyarakat adalah tokoh kesehatan untuk berperan dalam mewujudkan kehidupan 

masyarakat sehat yaitu adalah bidan dengan lokasi tempat praktiknya. 

Tempat praktik bidan merupakan suatu kebutuhan untuk masyarakat, dan 

dimana masyarakat dapat mengetahui tempat praktek bidan. Di Jepara sudah 

banyak terdapat tempat praktik bidan. Di setiap kelurahan dan kecamatan terdapat 

praktik bidan. Pemetaan lokasi bidan yang ada saat ini belum sepenuhnya dilakukan 

pemetaan secara digital, sehingga bagi masyarakat yang belum mengetahui lokasi 

tempat praktik bidan masih kesulitan dalam mengetahui atau mencari informasi 

mengenai tempat atau lokasi praktik. Oleh karena itu dalam hal ini akan diperlukan 

sebuah sistem informasi  yang bisa dipakai untuk mengambil suatu keputusan 

termasuk diantaranya informasi spasial, yaitu dengan menerapkan sebuah sistem 

informasi geografis (GIS) dan ditampilkan pada sebauh sistem web browser dengan 

memaanfatkan jaringan internet. 

Sistem Informasi Geografis merupakan sebuah alat analitis yang 

mempunyai manfaat dalam mengidentifikasi relasi spasial dari masing-masing 

karakteristik yang digambarkan pada peta dan juga sebagai alat bantu dalam 

melakukan analisis dan pengambilan keputusan (Pangestu dkk., 2016). Teknologi 

SIG yang berbasis web dapat membantu pengguna atau masyarakat umum untuk 

mengetahui dan mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat yaitu melalui 

pemetaan online. SIG ini dapat menunjukan rute menuju lokasi praktik bidan yang
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dituju dari posisi pengguna berada. Sistem infrormasi geografis ini tentu akan 

membantu pengguna atau masyarakat mengetahui tempat praktek bidan terdekat 

dengan tampilan digital. Dalam SIG yang dibangun tersebut, nantinya akan 

diterapkan metode Haversine Formula. 

Haversine Formula adalah salah satu persamaan sangat akurat yang 

berfungsi untuk menentukan jarak antara dua titik di bumi dan telah 

memperhitungkan bahwa bumi bukan merupakan bidang datar namun sebuah 

bidang yang memiliki derajat kelengkungan tertentu. Haversine Formula 

menghitung antara jarak dua titik di bumi berdasarkan panjang garis lurus antara 

dua titik tanpa mengabaikan kelengkungan bumi. Metode ini memiliki tingkat 

kesalahan sebesar 0,5 % dengan mengambil garis lurus antara objek 1 dengan objek 

2 dan mengabaikan tikungan (Naufal dkk., 2018). Haversine Formula merupakan 

persamaan penting dalam navigasi, memberikan jarak lingkaran besar antara dua 

titik pada permukaan bola (bumi) berdasarkan bujur dan lintang (Khairina dkk., 

2017).  

Kaitannya dengan penelitian ini, penulis merujuk pada hasil penelitian 

sebelumnya yaitu, Sistem Informasi Geografi (SIG) Pencarian ATM Bank Kaltim 

Terdekat dengan Geolocation dan Haversine Formula Berbasis Web (Maharani 

dkk., 2017). 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam pembahasan proposal ini 

adalah penulis akan merancang, membangun sebuah Sistem Informasi Geografis 

berbasis web, dengan mengimplementasikan metode Haversine Formula yang 

dapat dimanfaatkan untuk mencari lokasi praktik bidan terdekat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis yang 

dapat memberikan informasi lokasi tempat praktik bidan di Kabupaten 

Jepara ? 

2. Bagaimana menerapkan Metode Haversine Formula dalam melakukan 

pencarian jarak terdekat pada Sistem Informasi Geografis lokasi praktik 

bidan di Kabupaten Jepara ?  
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1.3. Tujuan 

Adapan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis Pencarian 

Jarak Terdekat Lokasi Prakik Bidan di Kabupaten Jepara Menggunakan 

Metode Haversine Formula. 

2. Mengimplementasikan lokasi tempat praktik bidan terdekat dalam bentuk 

Web GIS. 

3. Menerapkan Metode Haversine Formula dalam pencarian lokasi terdekat 

dari posisi awal ke posisi tujuan. 

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Bagi Masyarakat 

1. Dengan adanya pemetaan lokasi tempat praktik bidan, dapat diketahui 

lokasi tempat praktik bidan yang ada di kabupaten Jepara. 

2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari jarak terdekat 

lokasi tempat praktik bidan yang ada di Kabupaten Jepara. 

B. Bagi Bidan 

Dengan dibangunnya Sistem Informasi Geografis ini dapat memberikan 

sebagai media promosi bagi bidan untuk memperkenalkan lokasi tempat 

praktiknya.
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