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ABSTRAK 

NI LUH TIA WINDASARI, 2021. Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis 

Kategori Prasejahtera Desa Tawakua Berbasis Webgis . DIbimbing oleh (Asri dan 

Andi Rosman). 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat aplikasi Webgis informasi 

persebaran kategori prasejahtera Desa Tawakua, dimana memudahkan masyarakat 

dalam mencari persebaran penduduk yang berkategori prasejahtera. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu 

Timur.Jenis penelitian yang dilakukan adalah Research and Development (R&D) 

dan Metode Waterfall dengan tahapan penelitian yaitu Requirements analysis and 

definition, System and software design, Implementation and unit testing, 

integration and System  testing, operation and maintenance. Teknik pengujian 

yang digunakan dalam sistem ini yaitu teknik pengujian whiteboxtesting. Sistem 

ini dibangun mengunakan GPSTest, Arcgis online dan Arcgis 10.3 untuk 

menampilkan fitur pemetaannya. Pemetaan pada sistem informasi geografis 

berupa pemetaan persebaran titik-titik Penduduk kategori prasejahtera. Sistem 

yang telah dibuat dan melakukan pengujian pada sistem bahasa pemrograman 

yang di gunakan untuk membangun Webgis adalah PHP dan menggunakan basis 

data MySQL. Adapun software pendukung lainnya yaitu Sumblime Text sebagai 

text editor dan xampp sebagai web server dan Google Crome sebagai web 

browser. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemetaan pada sistem informasi 

geografis berupa pemetaan persebaran titik-titik pemukiman penduduk 

berkategori prasejahtera dengan 976 rumah tangga terdapat 100 rumah tangga 

yang tergolong dalam kategori penduduk prasejahtera dengan indikator - indikator 

yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik  yaitu luas bangunan rumah, 

penghasilan perbulan, serta tanggunang.Webgis ini juga menampilkan informasi 

tentang titik-titik persebaran pemukiman penduduk prasejahtera, menampilkan 

informasi mengenai tempat penelitian, menampilkan peta administrasi Desa 

Tawakua, peta sebaran penduduk prasejahtera Desa Tawakua, dan peta persebaran 

pendudukprasejahtera Desa Tawakua. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam 

penelitian ini yaitu hasil rancangan penelitian menunjukkan pengguna dapat 

melihat peta persebaran penduduk yang berkategori Prasejahtera yang ada di Desa 

Tawakua, lokasi perumahan beserta informasi mengenai identitas penduduk yang 

berkategori prasejahtera. 
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