
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Mau (2015), melakukan perancangan 

“Sistem Informasi Geografis Gereja Katolik di Keuskupan Atambua Berbasis 

Web”. Sistem yang dihasilkan dapat mempermudah masyarakat untuk 

mengetahui informasi mengenai gereja katolik beserta tempat ziarah yang ada di 

Keuskupan Atambua karena sistem ini diakses langsung secara online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Torok (2013), melakukan perancangan 

“Pengembangan Sistem Informasi Geografis Rumah Ibadah Kota Kupang 

Berbasis Web”. Sistem yang dihasilkan dapat menampilkan informasi rumah 

ibadah secara online dan mempermudah proses pencarian rumah ibadah bagi 

para wisatawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hieronimus (2013), melakukan 

perancangan “Sistem Informasi Geografis letak kampung-kampung adat di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Sistem yang dihasilkan menyediakan informasi 

kampung-kampung adat yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fallo (2015), melakukan perancangan 

“Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan 

(TTS)”. Sistem yang dihasilkan ini mempermudah akses informasi kepada para 
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pengunjung atau masyarakat mengenai obyek wisata yang ada di Kabupaten TTS 

karena sistem ini dapat diakses secara online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lamawuran (2013), melakukan 

perancangan ”Sistem Informasi Geografis Kawasan Rawan Bencana Alamdi 

Kabupaten Flores Timur”. Sistem yang dihasilkan dapat membantu masyarakat 

untuk mengetahui informasi mengenai bencana alam yang terjadi di Kabupaten 

Flores Timur karena sistem ini dapat diakses langsung secara online. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, yang menjadi rujukan 

dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fallo (2015). Fallo 

(2015) telah berhasil membuat sistem informasi geografis untuk mempermudah 

akses informasi kepada para pengunjung atau masyarakat mengenai obyek wisata 

yang ada di Kabupaten TTS karena sistem ini dapat diakses secara online. 

Sedangkan penelitian ini adalah sistem informasi geografis letak hotel di Kota 

Dili berbasis web. Perbandingan dengan Fallo adalah penelitian ini akan 

menghasilkan sistem informasi geografis untuk mengetahui informasi-informasi 

pada hotel seperti nama, alamat, letak dan fasilitas hotel di Kota Dili. Adapun 

perbandingan penelitian yang pernah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 
Penelitian Sebelumnya 

 
No Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil 
1 Mau (2015) 

 
Sistem Informasi 
Geografis Gereja 
Katolikdi 
Keuskupan 
Atambua Berbasis 
Web 
 

Waterfall Mempermudah 
masyarakat untuk 
mengetahui informasi 
mengenai gereja katolik 
beserta tempat ziarah 
yang ada di Keuskupan 
Atambua karena sistem 
ini diakses langsung 
secara online. 

2 Torok (2013) Pengembangan Sis
tem Informasi 
Geografis Rumah 
Ibadah Kota 
Kupang Berbasis 
Web 

Waterfall Menampilkan informasi 
rumah ibadah secara 
online, dan 
mempermudah proses 
pencarian rumah ibadah 
bagi para wisatawan 

3 Hieronimus 
(2013) 

Sistem Informasi 
Geografis letak 
kampung-
kampung adat di 
Provinsi Nusa 
Tenggara Timur 
 

Waterfall Menyediakan informasi 
kampung-kampung adat 
yang terdapat di 
Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

4. Fallo 
(2015) 
 

Sistem Informasi 
Geografis 
Pariwisata 
Kabupaten Tengah 
Selatan (TTS). 

Waterfall Mempermudah akses 
informasi kepada para 
pengunjung  atau 
masyarakat mengenai 
obyek wisata yang ada 
di Kabupaten TTS  
karena sistem ini dapat 
diakses secara online.  

5. Lamawuran 
(2013) 

SistemInformasi 
GeografisKawasan 
Rawan Bencana 
Alamdi Kabupaten 
Flores Timur. 

Waterfall Membantumasyarakat 
untuk mengetahui 
informasi mengenai 
bencana alam yang 
terjadi di Kabupaten 
Flores Timur karena 
sistem ini dapat diakses 
langsung secara online. 
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2.2 Gambaran Umum Kota Dili 

Dili adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Timor Leste (República 

Democrática De Timor Leste). Dili terletak di pesisir utara Pulau Timor dengan 

luas wilaya 48,27 km². Jumlah penduduknya dalam sensus terakhir mencapai 

276.305 jiwa (Januari 2015). Saat Timor Timur masih merupakan bagian dari 

Indonesia, Dili memiliki status kota administratif dan merupakan bagian dari 

Kabupaten Dili. 

Dili mulai dihuni orang-orang Portugis pada tahun 1520. Pada tahun 

1796, Dili telah ditetapkan menjadi ibu kota Timor Portugis. Pada masa Perang 

Dunia II, Dili diduduki pasukan Jepang. Pada tanggal 28 November 1975, Timor 

Timur mengumumkan kemerdekaannya dari Portugal, namun sembilan hari 

kemudian pasukan Indonesia merebut Dili dalam Operasi Seroja, sekaligus 

memulai periode pendudukan Indonesia di Timor Timur. Pada 17 Juli 1976, 

Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 Indonesia dan Dili dijadikan ibu 

kota provinsi. Pada tahun 1991, di Dili terjadi Pembantaian Santa Cruz (disebut 

Insiden Dili di Indonesia) yang cukup menarik perhatian dunia. Pada akhirnya 

Timor Leste meraih kemerdekaan pada 20 Mei 2002, setelah melakukan 

referendum yang sukses pada tahun 1999 dan Dili ditetapkan sebagai ibu kota 

negara. 
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Kota Dili juga terdapat enam subdistrik dan tiga puluh satu sucos, yaitu: 

Tabel 2.2 
Nama Subdistrik dan Sucos pada Distrik Dili 

 
No Subdistrik Sucos 
1. Atauro Beloi, Biqueli, Macadade, Maquili, dan Vila 

Maumeta. 
2. Cristo Rei Becora, Balibar, Bidau Santana, Hera, Camea, Culu 

hun, dan Meti Aut. 
3. Dom Aleixo Bairo pite, Comoro, Fatuhada, dan Kampung Alor. 
4. Vera Cruz  Caicoli, Colmera, Dare, Lahane Ocidental, 

Mascarenhas, Motael, dan Vila Verde. 
5. Nain Feto Acadiru hun, Bemori, Bidau Lecidere, Gricenfor, 

Lahane Oriental, dan Santa Cruz. 
6. Metinaro Sabuli dan Duyung. 

 

2.3 Teori-Teori Penunjang 

2.3.1 Pengertian Hotel 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hotel adalah 

bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap 

dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi 

yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk 

memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada 

orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan 

jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya 

perjanjian khusus (Sulastiyono, 2011). 
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2.3.2 Pengertian Peta Digital 

Peta digital adalah representasi fenomena geografik yang disimpan 

dan dianalisis oleh komputer digital (Nuryadin, 2005). 

Peta digital adalah peta yang dapat disimpan dalam bentuk digital 

sehingga bisa disajikan pada layar monitor. 

2.3.3 Konsep Sitem informasi 

2.3.3.1 Sistem 

Sistem adalah kumpulan/group dari subsistem/bagian/ 

komponen apapun baik fisik atau pun non fisik yang saling berhubungan 

satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu 

tujuan tertentu (Susanto, 2013). 

2.3.3.2 Informasi 

Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti 

dan manfaat (Susanto, 2013). 

2.3.3.3 Sistem Informasi 

Sistem informasi  adalah kumpulan sub-sub sistem baik fisik 

maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama dan bekerja sama 

secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data 

menjadi informasi yang berguna (Susanto, 2013). 

Menurut Tata Sutabri (2012) mengemukakan bahwa sistem 

informasi terdiri komponen-komponen yang disebut blok bangunan 

(building block),  yang terdiri dari: 
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a. Blok Masukan (input block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. 

Input disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap 

data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen-dokumen 

besar. 

b. Blok Model (model block) 

Block ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model 

matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang 

tersimpan di basis data dengan cara tertentu untuk manghasilkan 

keluaran yang diinginkan. 

c. Blok Keluaran (output block) 

Pokok dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk 

semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem. 

d. Blok teknologi (technology block) 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan 

model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan 

mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem 

secara keseluruhan. Blok teknologi terdiri dari teknisi (humanware 

atau brainware), perangkat lunak (software) dan perangkat keras 

(hardware). 
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e. Blok basis data (database block) 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat 

keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinya. Basis data diakses atau dimanipulasi dengan 

menggunakan perangkat lunak paket yang disebut dengan 

DBMS(database management system). 

f. Blok kendali (controls block) 

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah 

ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung 

cepat diatasi. 

2.3.4 Konsep Sistem Informasi Geografis 

2.3.4.1 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis merupakan gabungan tiga unsur 

pokok: sistem, informasi SIGdan geografis. Dengan melihat unsur-unsur 

pokoknya maka juga merupakan sistem yang menekankan pada unsur 

informasi geografis. SIG merupakan sejenis perangkat lunak, perangkat 

keras, manusia, prosedur, basis data dan fasilitas jaringan komunikasi 

yang digunakan untuk memfasilitasi proses-proses pemasukan, 

penyimpanan, manipulasi, menampilkan dan keluaran data atau 

informasi geografis (Prahasta, 2014). 
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2.3.4.2 Komponen-komponen SIG 

Komponen-komponen SIG terdiri dari  

a. Perangkat keras (hardware): Memori (RAM), hard-disk, processor 

dan VGA card. 

b. Perangkat Lunak Komputer (software): mempunyai fungsi  

pemasukan data, penyimpanan data, analisis data dan penayangan 

informasi geografis. Komponen pendukung perangkat lunak 

komputer yaitu: 

1. MySQL 

MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS yang sudah 

sangat banyak digunakan oleh para pemrogram aplikasi web. 

Kelebihan dari MySQL adalah gratis, handal, di-update dan 

banyak forum yang memfasilitasi para pengguna jika memiliki 

kendala. MySQL juga menjadi DBMS yang di-bundling dengan 

webserver sehingga proses instalasinya jadi lebih muda 

(Hidayatullah, 2015). 

2. PHP 

PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor yang 

merupakan server-side programming yaitu bahasa pemrograman 

yang diproses disisi server. Fungsi utamanya PHP dalam 

menbangun website adalah melakukan pengolahan datapada 
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database. Data akan dimasukan ke database, di-edit, dihapus dan 

ditampilkan pada website yang diatur oleh PHP (Abdulloh, 2015). 

3. Data dan Informasi Geografis: Data yang dapat diolah dalam SIG 

merupakan fakta-fakta di permukaan bumi yang memiliki 

referensi keruangan baik referensi secara relatif maupun referensi 

secara absolut dan disajikan dalam sebuah peta. 

c. Sumber Daya Manusia : Teknologi SIG tidak akan bermanfaat tanpa 

adanya manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan 

yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi dunia nyata.Peran manusia 

sebagai pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak, serta 

menangani data geografis dengan kedua perangkat tersebut. 

d. Prosedur (Methods): Sebuah SIG yang baik harus didukung dengan 

metode perencanaan desain sistem yang baik dan sesuai dengan 

prosedur organisasi yang menggunakan SIG tersebut. 

2.3.5 Google Map 

Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual gratis dan online 

disediakan oleh google dapat ditemukan di  http://maps .google.com. Google 

Maps menawarkan peta yang dapat diseret dan gambar satelit untuk seluruh 

dunia dan baru-baru  ini  dan juga menawarkan perencana rute dan pencari 

letak bisnis di US, Kanada, Jepang, Hong Kong, Cina, UK, Irlandia (hanya 

pusat  kota) dan beberapa bagian Eropa. 
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Google Maps API merupakan aplikasi interface yang dapat diakses 

lewat java script agar google maps dapat ditampilkan pada halaman web 

yang sedang kita bangun. Untuk dapat mengakses google maps, kita harus 

melakukan pendaftaran API Key terlebih dahulu dengan data pendaftaran 

berupa nama domain web yang kita bangun, untuk versi yang sekarang tidak 

perlu menggunakan API Key. Banyak sekali kegunaan google maps untuk 

website yang kita buat, diantaranya dapat digunakan untuk menampilkan 

lokasi pemilik website pada (aboutus), lokasi event/kegiatan atau dapat juga 

digunakan untuk aplikasi SIG berbasis web (Nurul, 2013). 

2.3.6 Diagram-diagram Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem diperlukan diagram-diagram dalam 

membangun sistem yang terdiri dari diagram alir (flowchart),Entity 

Reletionship Diagram (ERD) dan Data Flow Diagram (DFD). 

2.3.6.1 Bagan Alir (Flowchart) 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-

langkah dan urutan-urutan prosedur suatu program. Tujuan adanya 

flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian 

masalah secara sederhana, dengan menggunakan simbol-simbol standar. 

Simbol-simbol dari flowchart memiliki fungsi yang berbeda antara satu 

simbol dengan simbol lainnya. Fungsi dari simbol-simbol flowchart 

dapat dilihat pada tabel 2.3. 

 



20 
 

Tabel 2.3 
Simbol-Simbol Flowchart (Jogiyanto, 2010) 

 
Simbol Nama Keterangan/Penjelasan 
 Pemrosesan 

Komputer 
Pemrosesan yang dilakukan oleh 
sebuah computer 
 

 Input/Output Menggambarkan bagan aliran data 
masukan dan keluaran dalam 
sebuah program 

 Simbol 
terminal 

Simbol terminal yaitu menyatakan 
permulaan atau akhir suatu 
program 

 Keputusan Sebuah tahapan keputusan untuk 
sebuah statement 

 Dokumen Sebuah dokumen untuk merekam 
data terjadinya transaksi 

 Input Manual 
atau 
Input data 
On-line 
 

Entri data oleh alat on-line seperti 
komputer PC 

 Penyimpanan
/Storage 

Akses secara lansung kedalam 
perangkat penyimpanan pada 
disket. 

  
Arus/Flow 

Prosedur yang dapat dilakukan 
dari atas kebawah, dari bawah 
keatas, dari kiri kekanan ataupun 
dari kanan kekiri. 

 

2.3.6.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pembuatan model data adalah proses mendefinisikan sebuah 

database sehingga database mengekspresikan seluruh komponen kunci 

sebuah lingkungan organisasi. ERD dibuat untuk menunjukan objek-

objek (himpunan entitas) apa saja yang ingin dilibatkan dalam sebuah 
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basis data dan bagaimana hubungan terjadi diantara obyek-obyek 

tersebut atau dengan kata lain sebuah diagram E-R secara grafis 

menggambarkan isi sebuah database atau ERD merupakan diagram 

yang menggambarkan hubungan antara tabel yang direlasikan agar 

berfungsi optimal. Simbol-simbol ERD dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 
Simbol-Simbol ERD (Whitten et al, 2004) 

 
Simbol Nama Keterangan/Penjelasan 

 Entity/ 
Obyek data 

Merupakan kumpulan obyek atau 
sesuatu yang dapat dibedakan atau 
didefenisikan 

 

Atribut 

Karakteristik dari entity atau 
relationship yang menyediakan 
penjelasan detail tentang entity atau 
realationship 

 Primary 
Key 
Attribute 

Simbol atribut yang digarisbawahi, 
berfungsi sebagai key (kunci) di 
antara nama-nama atribut yang ada 
pada suatu entity. 

 
Relasi 

Hubungan yang terjadi antara suatu 
entity atau lebih entity. 

 Garis 
Relasi 

Menunjukan hubungan antar entitas 
atau entity 

 

Relasi adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya 

dalam basis data. Relasi antara dua tabel dapat dikategorikan menjadi 

tiga macam, yaitu: 
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a. Satu ke Satu (One to One) 

Hubungan yang hanya dapat dilakukan satu entity dengan satu 

entity yang lainnya. Hubungan tersebut dapat ditunjukan dengan 

tabel dan relasi antara keduanya dihubungkan dengan tanda panah 

tunggal atau 1 : 1     ”                     “. 

b. Satu ke Banyak (One to Many) 

Hubungan yang hanya dapat dilakukan satu entity dengan 

beberapa entity atau dapat pula dibalik dari banyak ke satu. 

Hubungan tersebut dapat ditunjukan dengan tabel dan relasi diantara 

keduanya dihubungkan dengan tanda panah ganda untuk menunjukan 

hubungan satu ke banyak atau1 : N  “                     “ 

c. Banyak ke Banyak (Many to Many) 

Hubungan antara dua tabel adalah banyak berbanding banyak 

atau N:N  “                 “. 

2.3.6.3 Data Flow Diagram(DFD) 

DFD merupakan diagram untuk menggambarkan aliran data di 

dalam sistem untuk fase analisis pada pengembangan perangkat lunak. 

DFD dapat digunakan untuk menyajikan sebuah sistem atau perangkat 

lunak pada setiap tingkat abstraksi. DFD menggunakan gambaran input-

proces-output dari sistem yang akan dibuat. Pada DFD objek data akan 

dialirkan ke dalam perangkat lunak, lalu akan ditransformasikan pada 
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elemen proses, dan hasilnya akan dikeluarkan dari perangkat lunak. 

Simbol-simbol DFD dapat dilihat pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5 
Simbol-Simbol DFD (Whitten et al, 2004) 

 
Simbol Nama Keterangan/Penjelasan 
 Sumber data dan 

tujuan data atau  
Pengiriman dan penerimaan 
data ke system 

 
Aliran Data 

Aliran atau arus data yang 
masuk dan keluar dari sebuah 
proses 

 Proses 
transformasi 

Proses yang mengubah data 
dari input menjadi output 

 
 

 
Data Store 

Penyimpanan data yang 
diperlukan untuk setiap 
inputan dan untuk diproses. 

 


