
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Hutan merupakan kumpulan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan 

memanjat dengan bunga yang beraneka warna dan berperan sangat penting bagi 

kehidupan di bumi. Seperti kita ketahui pada saat ini telah bayak terjadi 

penebangan-penebangan liar yang tidak memperhatikan kelestarian dari hutan 

yang kita miliki, sehingga hal itu akan merugikan kita sendiri. Karena hutan selain 

sebagai sumber penghasil kayu, rotan, dan tempat hidup satwa liar, hutan juga 

mempunyai perannan penting dalam pelestarian sumber air bawah tanah dan juga 

menjaga agar tidak terjadi banjir maupun tanah longsor yang merugikan kita 

semua. Selain banyaknya terjadi penebangan liar, hutan kita juga terancam karena 

seringnya terjadi kebakaran hutan baik disengaja maupun tidak sengaja. 

Jika hal itu tidak segera kita atasi maka anak cucu kita tidak akan sempat 

menikmati hutan yang kita punya, karena telah punah dan tidak hanya itu saja, 

kita juga akan kehilangan satwa-satwa liar yang langka. Maka dari itu kita perlu 

melestarikan, memelihara hutan dan satwa didalamnya. Memang telah ada 

instansi pemerintah yang melakukan pekerjaan tersebut yaitu Dinas Kehutanan 

dan Persero Perhutani, akan tetapi instansi ini tidak akan dapat melakukan 

tugasnya dengan baik jika tidak ada peran aktif dari masyarakat untuk 

melestarikan hutan yang kita miliki (Arief,2001). 

Pihak Dinas Kehutanan dan Perhutani selama ini dalam melaksanakan 

tugasnya telah banyak melakukan penjelasan, himbauan dan bahkan ajakan 
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melalui media cetak dan televisi kepada masyarakat luas untuk menjaga 

kelestarian hutan dan satwa liar didalamnya agar tidak punah. Untuk  tujuan inilah 

dibuatnya program ini. Diharapkan dengan adanya program ini masyarakat kita 

dapat mengetahui dengan mudah mengenai hutan yang kita miliki. Selain itu 

program ini juga dapat membantu pihak yang berkaitan untuk melaksanakan 

tugasnya karena semua data mengenai hutan beserta isinya dapat diketahui dari 

program ini. 

Sehingga untuk mengetahui data-data mengenai hutan disuatu daerah 

dapat diketahui dengan cepat tanpa perlu membongkar arsip-arsip yang ada. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diperoleh dalam pembuatan Sistem Informasi Geografi 

ini antara lain : 

1.  Bagaimana   menghimpun   data – data   tersebut    yang    selama   ini  

masih   disampaikan dalam bentuk mentah ( lembaran / arsip ). 

2. Bagaimana mengolah Sistem Informasi Geografi tentang kehutanan, 

sehingga memudahkan Dinas Kehutanan dan Perhutani maupun 

masyarakat  untuk mengetahui data-data mengenai hutan meliputi luas 

areal hutan, tumbuhan yang sesuai, jenis hutan berdasarkan klas 

perusahaannya pada masing-masing areal hutan di wilayah Jawa 

Timur. 

3. Data pasti/akurat mengenai hutan yang kita miliki belum dapat 

diterima atau diakses oleh masyarakat luas, sehingga banyak 

masyarakat yang belum mengetahui secara pasti mengenai hutan yang 

kita miliki. 
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4. Selama ini kita kesulitan menentukan jenis tanaman apakah yang 

cocok dan sesuai dengan kondisi tanah. Sehingga kita selalu cenderung 

menanam tanaman yang menurut kita menguntungkan padahal belum 

tentu cocok dengan kondisi tanah, yang berakibat akan terhambatnya 

pertumbuhan atau bahkan mengakibatkan banyak tanaman yang mati. 

Jadi kita analisa tanaman yang cocok sangatlah perlu guna 

mendapatkan hasil yang maksimal dan penghematan biaya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembangunan System Informasi Geografi ini 

memiliki batasan-batasan sebagai berikut :  

1. Informasi mengenai hutan ini hanya sampai pada hutan-hutan di 

tingkat KPH di wilayah Jawa Timur dengan mengambil beberapa 

sample KPH.  

2. SIG ini hanya memberikan informasi nama, lokasi, luas areal dan jenis 

hutan serta tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah pada wilayah 

tersebut. 

3. Data yang disampaikan dalam bentuk angka, persentase, keterangan 

dan grafik. 

4. Analisa yang dilakukan hanya sebatas pemilihan tanaman yang cocok 

bagi kondisi tanah dan lingkungan di hutan tersebut dan sebaliknya 

penentuan wilayah yang cocok bagi tanaman tertentu. 

5. Penggambaran peta hutan pada tiap KPH sesuai dengan data yang ada 

pada tiap KPH saat ini dan peta pada program ini tidak dapat dilakukan 

perubahan gambar peta hanya data hutan yang dapat dirubah. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi sistem informasi kehutanan di 

wilayah Jawa Timur ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi mengenai hutan yang kita miliki meliputi 

lokasi, luas, jenis hutan tersebut. 

2.  Dapat merancang dan membangun suatu sistem informasi yang disertai 

data yang berbentuk graphic khususnya dalam bentuk peta, selain data 

text biasa, sehingga informasi yang diterima dapat lebih mudah 

dimengerti dan dapat dengan cepat membantu dalam proses 

pengambilan keputusan untuk pemeliharaan dan pelestarian hutan di 

wilayah Jawa Timur. 

3. Dapat memberikan alternatif tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah, 

sehingga akan dapat memperoleh hasil maksimal dan menghemat 

pengeluaran biaya yang tidak diperlukan. 

1.5       Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi 

menjadi beberapa Bab dan Sub-Bab. Adapun pembagian Bab ini sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini mengutamakan perumusan dan penjelasan masalah 

umum, sehingga dapat diperoleh gambaran umum 

mengenai seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Bab ini menyangkut beberapa masalah yang meliputi : 

Latar Belakang Masalah, Tujuan, Identifikasi Permasalahan 

Ruang Lingkup Permasalahan, dan dilanjutkan dengan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir. 

 



5 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

 Bab ini memberikan uraian tentang teori yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir. Menjelaskan Sistem 

Informasi yang digunakan serta beberapa teori yang 

berkaitan dengan Sistem Informasi yang akan dirancang 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN / PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa sistem yang lama jika ada dan 

perancangan sistem yang akan dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Secara rinci berisi tentang rancangan-rancangan sistem 

terutama database dan implementasi rancangan sistem 

tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran dari perancangan dan pembuatan proyek ini.   
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