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INTISARI 

 

ATIN TALIB. Sistem Informasi Geografis  Produk  Usaha Industri Pangan (Dibimbing oleh 

Dian Novian, S.Kom., MT., dan Tajuddin Abdilah, S.Kom., M.Cs) 

 

Kota Gorontalo memiliki beragam usaha industri pangan yang dapat menghasilkan olahan 

produk pangan pada makanan seperti snack, ikan, dan kue, yang  diproduksi oleh masyarakat 

Kota Gorontalo. akan tetapi banyaknya usaha industri pangan yang belum terpublikasikan 

dengan baik, menyebabkan  masyarakat sulit untuk menemukan lokasi usaha, karena 

informasi yang didaptkan belum jelas, hanya berupa alamat dan nama usaha, serta pimilik 

usaha masih sulit untuk mendaftarkan usaha  di Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 

Kota Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini membuat sistem informasi geografis produk  usaha 

industri pangan yang dapat memudahkan instansi maupun masyarakat dalam menemukan 

lokasi dan infomasi tentang produk usaha industri pangan di Kota Gorontalo. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat mempermudah masyarakat 

maupun instansi dalam menemukan lokasi usaha dan informasi produk usaha industi pangan, 

yang saling berintegrasi dengan dua sistem yang berbeda yaitu sistem informasi perijinan 

IRTP sistem ini memberikan daftar IRTP, Data Ijin pangan dan sistem informasi TDI juga 

memberikan data ijin perusahaan. SIG ini dapat melakukan pencarian lokasi usaha industri 

pangan dari posisi user saat ini, menyediakan informasi tetang produk usaha industri  pangan 

yang ada di Kota Gorontalo, dan SIG ini akan menampilkan informasi perusahan yang sudah 

memiliki ijin dan belum memiliki ijin, serta memberikan informasi pada ijin produk yang 

nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat itu sendri, selain itu sistem ini juga dapat 

menampilkan harga jual pada produk tersebut. 
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