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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jalan dan jembatan sebagai salah satu prasarana utama sektor perhubungan 

di Kota Semarang yang mempunyai peranan utama dalam mendukung 

terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang diselenggarakan secara 

berkelanjutan. Dalam memonitor kondisi jalan dan jembatan di butuhkan 

suatu Sistem Informasi Geografis jalan dan jembatan di Kota Semarang yang 

memiliki kemampuan grafis dalam penyajiannya. Menurut Prahasta pada 

tahun 2002 sistem informasi geografis adalah sistem computer yang 

digunakan untuk mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi 

yang berhubungan dengan permukaan bumi yang diolah dalam bentuk 

keruangan atau spasial [1]. SIG memiliki kemampuan untuk melakukan 

pengolahan data dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan 

menampilkan dan menganalisa data. Dengan adanya sistem informasi 

geografis diharapkan permasalahan jalan dan jembatan dapat dikerjakan 

secara efisien. 

Pembangunan suatu wilayah merupakan suatu hal yang penting terhadap 

perkembangan suatu wilayah. Seberapapun besar potensi suatu wilayah jika 

tidak ada pembangunan wilayah tersebut tetap tidak akan tersentuh dengan 

yang namanya perkembangan dan kemajuan. Hal yang utama dalam 

pembangunan suatu wilayah adalah berupa akses jalan. Sebab, jalan sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan perekonomian suatu wilayah.  

Di Kota Semarang di berbagai ruas-ruas jalan banyak sekali kerusakan 

jalan yang mengganggu aktivitas kendaraan bermotor, yang mengakibatkan 

jika pengendara tidak dalam kondisi tidak berhati-hati terutama pengendara 
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motor bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti goncangan yang hebat 

membuat pengendara motor bisa terjatuh. Kerusakan jalan bervariasi, ada 

yang berukuran kecil, sedang hingga lumayan besar. 

Sedangkan Kota Semarang memiliki aplikasi Sistem Informasi Jalan dan 

Jembatan Kota Semarang yang dibuat dan dioperasikan oleh DPU (Dinas 

Pekerja Umum), aplikasi ini dapat menampilkan peta didalam Kota Semarang 

diantaranya rute daftar jalan dan daftar jembatan. Selain itu didalam Sistem 

Informasi Jalan dan Jembatan Kota Semarang ini juga menampilkan data 

berupa kerusakan jalan, status jalan, nama jalan, kecamatan, panjang atau ruas 

jalan, kondisi jalan, dan perkerasan atau jenis material jalan. Dalam beberapa 

hal aplikasi Sistem Infromasi Jalan dan Jembatan Kota Semarang sudah 

memiliki aspek yang dibutuhkan namun aplikasi tersebut terdapat 

kekurangan berupa tidak ada fitur pelaporan kerusakan jalan oleh masyarakat 

Kota Semarang secara langsung. Selain itu, didalam Sistem Informasi Jalan 

dan Jembatan Kota Semarang tidak menampilkan ruang lingkup jalan dimana 

jalan itu berada, (contohnya: jalan lingkungan dan jalan nasional) dan juga 

tidak ada berapa persentase ruang lingkup jalan tersebut per daerahnya. 

Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kota Semarang ini masih kurang 

lengkap dalam hal penamaan jalan di beberapa tempat. Didalam Sistem 

Informasi Jalan dan Jembatan Kota Semarang tidak menampilkan titik 

dimana saja kerusakan jalan di dalam map aplikasi dan juga tidak 

menampilkan status proses perbaikan jalan. Selain itu, Sistem Informasi Jalan 

dan Jembatan Kota Semarang kerusakan jalan hanya bisa dipantau oleh pihak 

Dinas Pekerjaan Umum saja. 
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Salah satu cara untuk menjawab kebutuhan diatas adalah dengan 

menyajikan segala informasi mengenai jalan dan jembatan melalui suatu peta 

jaringan jalan dalam sebuah aplikasi Sistem Informasi Geografis. Mengenai 

sistem informasi geografis jaringan jalan dan jembatan, data yang sangat 

dibutuhkan untuk ditampilkan diantaranya adalah informasi mengenai data 

historis jalan dan jembatan beserta kondisinya[2]. SIG menawarkan sistem 

integrasi data yang bersifat spasial data tekstual  yang merupakan deskripsi 

menyeluruh tentang objek dan keterkaitannya[3]. Dalam penelitian ini untuk 

membangun dan merancang sebuah sistem informasi geografis untuk 

menampilkan informasi lapangan di wilayah Kota Semarang memanfaatkan 

aplikasi OpenStreetMap(OSM) yang ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi 

web. Dengan menggunakan OpenStreetMap dapat menyediakan informasi 

geospasial dengan berbagai informasi yang beragam, seperti berupa nama 

jalan, tipe jalan, jalan termasuk dalam bangunan apa, batas wilayah 

administrasi, museum, dan lain-lain[4].  

Terdapat beragam jenis peta digital yang berada di internet, namun 

sebagian besar tidak bisa secara bebas dalam melakukan hal teknik. Sehingga 

membuat masyarakat, pemerintah, peneliti, serta innovator tidak dapat 

menggunakan data dalam peta tersebut secara bebas. Melalui OSM data dapat 

diunduh secara gratis dan terbuka untuk kemudian didistribusikan 

kembali[5]. Untuk tampilan yang interaktif menggunakan leaflet javascript, 

dimana leaflet merupakan library javascript terkemuka yang bersifat 

opensource untuk membangun peta yang interaktif dan mobile friendly[6]. 

Leaflet juga mendukung Geojson. Geojson merupakan format data yang atas 
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dasar basis Json(Javascript Object Notation) yang dapat menampung unsur 

geografis ke dalam Json. 

Dengan adanya sistem informasi geografis ini peta dan datanya dapat 

diproses secara otomatis oleh computer. Sistem informasi geografis dapat 

mengintegrasikan data peta vector dan citra digital. Dari kemampuan tersebut 

yang dapat membedakan sistem informasi geografis dengan sistem informasi 

lain, dan membuat sistem informasi geografis lebih bermanfaat dalam 

memberikan informasi yang mendekati dunia nyata dan perencanaan 

strategis. Hal semacam ini seharusnya pengendara dapat melaporkan ke dinas 

perhubungan kota Semarang, agar pemerintah dapat memperbaiki kerusakan 

jalan, sehingga aktivitas berkendara tidak terlalu berhati-hati. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat ditentukan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi web dan mobile untuk pelaporan sistem 

informasi geografis kerusakan jalan dan jembatan di Kota Semarang? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi geografis pengaduan 

kerusakan jalan bagi para warga kota Semarang agar masalah seperti 

lubang di jalanan dapat teratasi? 

3. Bagaimana hasil uji coba sistem informasi geografis pengaduan kerusakan 

jalan di Kota Semarang dari sisi kemudahan, tampilan, dan kebergunaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perancangan aplikasi sistem informasi geografi pengaduan 

kerusakan jalan dan jembatan di Kota Semarang. 

2. Merumuskan implementasi sistem informasi geografis pengaduan 

kerusakan jalan di Kota Semarang.  

3. Mengetahui hasil uji coba aplikasi sistem informasi geografis pengaduan 

kerusakan jalan di Kota Semarang dari sisi kebergunaan, kemudahan, dan 

tampilan. 

  


