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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kota surabaya khususnya di surabaya barat yang kian saat 

berkembang secara pesat dengan banyaknya lahan lahan yang dijadikan daerah 

real estate, pusat pertokoan dan perkantoran.  

Untuk melakukan suatu investasi dalam suatu usaha diperlukan informasi 

mengenai lokasi yang akan dijadikan  tempat investasi, data-data yang diperlukan 

biasanya berhubungan dengan data-data mengenai kependudukan di sekitar area 

dan data-data mengenai penataan kota di daerah tersebut. Informasi tersebut 

biasanya dilakukan dengan melakukan berbagai survey yang membutuhkan cukup 

waktu. 

Ray White Darmo adalah salah satu franchise perusahaan international 

yang telah bergerak di bidang real estate selama  100 tahun. Perusahaan ini 

memberikan informasi mengenai property-property yang sedang dipasarkan di 

Surabaya serta analisa pasar dan peruntukan untuk membantu investor dalam hal 

menentukan lokasi yang potensial bagi investasi mereka. 

GIS ( Geographic Information System ) merupakan  teknologi yang 

menjadi alat bantu yang sangat esensial dalam memanipulasi dan menganalisa 

data data dan peta menjadi data instan ( siap saji ) diharapkan informasi yang 

tersaji mengenai lokasi-lokasi tertentu di surabaya barat dapat membantu 

mengurangi waktu untuk suatu analisa kelayakan usaha. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas maka permasalahan pada pembuatan 

Tugas Akhir ini adalah : 

 Bagaimana Geographic Information System dapat diimplementasikan dan dinilai 

mampu memberikan informasi mengenai tanah/property yang ada di surabaya 

barat sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan bagi para investor dalam menentukan kelayakan dan jenis investasi 

mereka. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun mengenai batasan masalah dalam Penerapan Geoprocessing 

Pada Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Potensi 

Ekonomi Suatu Lokasi di Surabaya Barat Pada Ray White Darmo adalah : 

1. Potensi  Ekonomi yang digunakan dalam sistem ini adalah mengenai 

peruntukan akan suatu lokasi Gudang, Show Room, Pabrik/Industri, Kantor, 

Pertokoan dan gedung. 

2. Sistem  memberikan data data stastistik yang diperlukan bagi investasi 

3. Sistem tidak memberikan data data tentang kepemilikan lahan 

4. Sistem tidak memberikan perhitungan mengenai faktor-faktor maupun analisa 

mengenai kenaikan, perkembangan area di masa yang akan dating 

5. Kriteria-kriteria mengenai usaha perkantoran dan pertokoan tidak termasuk di 

dalam  area lokasi Mall atau Pusat Pertokoan.  
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1.4. Tujuan 

 Tujuan dari Pembuatan Penerapan Geoprocessing Pada Pembuatan 

Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Potensi Ekonomi Suatu Lokasi 

di Surabaya Barat Pada Ray White Darmo adalah sebagai berikut ini : 

1. Merancang sebuah Sistem Informasi Geografis yang mampu mencarikan suatu 

prospek lahan yang dinginkan oleh seorang pengembang atau investor. 

2. Sistem mampu memberikan  informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki 

oleh prospek lahan/property bagi investor untuk melakukan study kelayakan 

usaha. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

  Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

adalah : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini mengulas latar belakang yang mendasari penulis dalam 

mengangkat judul Tugas Akhir, 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Didalamnya membahas mengenai teori-teori yang melandasi 

tentang pembuatan sistem pada Tugas Akhir. Teori-teori tersebut 

adalah : 

a. Landaasan Teori Tentang Permasalahan 

b. Landasan Teori Tentang Ilmu Yang Terkait 
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BAB III : METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi tentang metode penelitian dan bagaimana 

permasalahan yang terjadi dianalisa, kemudian melakukan 

perancangan sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini membahas tentang implementasi sistem yang sudah 

dibuat berdasarkan pada masalah yang diteliti dan evaluasi 

BAB V   : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari perancangan dan pembangunan Sistem Antrian ini. 


