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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecamatan Angkona terletak 32 km di sebelah timur semenanjung ibu kota 

Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Nuha di 

sebelah utara, Kabupaten Malili di sebelah timur. Sedangkan di sebelah barat 

berbatasan dengan Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni Timur dan 

Kecamatan Wotu dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone 

(Teluk Bone). Letak astronomisnya antara 2⁰21'00" - 2⁰40'22" Lintang Selatan 

dan 120⁰52'02" - 121⁰01'35" Bujur Timur. Luas wilayahnya 147,24 km persegi 

atau 2,12% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Angkona 

terbagi menjadi 10 desa, tiga di antaranya merupakan desa pesisir dengan garis 

pantai sepanjang 16 km yang ditumbuhi hutan mangrove. Tujuh desa lainnya 

bukan desa pesisir dengan topografi wilayah datar hingga berbukit dengan 

ketinggian 3-15 meter di atas permukaan laut dan kemiringan pantainya datar dan 

landai, berkisar antara 0 hingga 0,3 derajat. Ada banyak sungai yang melewati 

kabupaten ini, antara lain Sungai Angkona dan Sungai Langkara. 

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Pada tahun 2016, terdapat 25.250 jiwa 

yang terbagi dalam 6.297 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu 

rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Berdasarkan hasil Laporan Rekapitulasi 

Kependudukan pada akhir tahun 2016 kepadatan penduduk di Kecamatan 

Angkona tergolong tinggi yaitu sekitar 171,48 jiwa per km persegi. Desa terpadat 

penduduknya adalah Desa Watang Panua dengan kepadatan 516 jiwa per km 

persegi, sedangkan yang terendah adalah Desa Mantadulu dengan kepadatan 516 

jiwa. Sekitar 105 orang per km persegi. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk 

laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki 

12.869 jiwa dan perempuan 12.381 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten 

Angkona adalah 103,94 yang berarti dari 100 perempuan terdapat sekitar 104 laki-

laki. Data update Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur pada tahun 

2018-2020 penduduk laki-laki dan perempuan dengan jumlah 305 307,00 

penduduk paling banyak pada urutan pertama tahun 2020 yaitu kecamatan Burau 
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dengan jumlah penduduk 40 670,00, kecamatan Angkona pada urutan ke-8 

dengan jumlah penduduk 25 102,00 dan penduduk paling sedikit yaitu kecamatan 

Kalaena dengan jumlah 11 688,00. Data tentang keadaan penduduk dan jumlah 

penduduk Desa Tawakua pada tahun 2021 berjumlah sekitar 3.400 jiwa dengan 

976 rumah tangga. Yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Beringin 584 penduduk, 

Dusun Mekarsari 487 penduduk, Dusun Mulyasari 677 penduduk, Dusun 

Tawakua 651 penduduk, Dusun Tiku Lembang 470 penduduk, Dusun Campursari 

531 penduduk. Dari jumlah 3.400 jiwa penduduk yang berada Desa Tawakua, 

dengan 976 rumah tangga terdapat 100 rumah tangga yang tergolong dalam 

kategori prasejahtera ditetapkan oleh (kantor Desa Tawakua). 

Penetapan permukiman penduduk prasejahtera dilakukan dengan pemetaan 

lokasi termasuk permukiman penduduk prasejahtera sesuai dengan indikator yang 

ditetapkan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). 

Perkembangan teknologi yang pesat dapat dimanfaatkan dalam pemetaan 

permukiman masyarakat prasejahtera. Teknologi berbasis komputer kini telah 

merambah hampir semua sisi kehidupan manusia. Berbagai disiplin ilmu telah 

menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan teori dan aplikasi melalui 

berbagai sistem informasi. Salah satu jenis sistem informasi yang saat ini sangat 

populer khususnya dalam survei pemetaan adalah Sistem Informasi Geografis 

(SIG). Sistem Informasi Geografis telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi 

pemerintah dan swasta untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil 

pembangunan. SIG juga merupakan alat yang sangat berguna bagi peneliti, 

pengelola, pengambil keputusan untuk membantu memecahkan masalah, 

membuat pilihan atau membuat kebijakan spasial melalui metode analisis data 

peta dengan memanfaatkan teknologi komputer. (Salam dkk., 2016). 

Webgis didefinisikan sebagai suatu sistem kompleks yang dapat diakses di 

internet, untuk memperoleh, menyimpan, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan data tanpa memerlukan perangkat lunak SIG 

(Rusman, 2018). Penggunaan data spasial dirasakan semakin dibutuhkan untuk 

berbagai keperluan seperti penelitian, pengembangan dan perencanaan wilayah, 

serta pengelolaan sumber daya alam. Pengguna data spasial merasakan kurangnya 

informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan data spasial yang dibutuhkan. 
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media yang ada yang meliputi media cetak (peta), pengguna diharuskan datang dan 

melihat langsung data tersebut pada tempatnya (data provider). Hal ini mengurangi 

mobilitas dan kecepatan dalam memperoleh informasi mengenai data tersebut. 

Karena itu dirasakan perlu adanya Webgis. 

Tujuan penggunaan teknologi Webgis adalah untuk memudahkan berbagai 

pihak dalam mengakses informasi data masyarakat yang berkategori prasejahtera 

kapanpun dan dimanapun melalui internet, karena web dapat diakses dengan 

mudah melalui perangkat desktop dan mobile. Manfaat memiliki Webgis untuk 

sebaran penduduk prasejahtera hal ini akan memudahkan kita dalam mencari 

informasi tentang penduduk prasejtera dimanapun dan kapanpun. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa Kantor Desa Tawakua merupakan 

salah satu instansi pemerintah yang belum memiliki sistem informasi dalam 

mengolah data pemetaan dan juga media penyebaran informasi tentang 

permukiman penduduk prasejahtera yang belum tersedia, sehingga perlu dibangun 

sistem informasi geografis berbasis Webgis untuk permukiman penduduk 

prasejahtera sebagai solusi. masalah yang terjadi. Pada permasalahan yang telah 

diuraikan, penelitian ini akan memetakan permukiman penduduk prasejahtera 

secara digital sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh pemerintah 

untuk kemudian menampilkan informasi permukiman penduduk prasejahtera. 

Berdasarkan temuan lapangan, aspek sosial ekonomi diidentifikasi sebagai 

karakteristik yang cenderung dapat membedakan orang yang termasuk dalam 

kategori prasejahtera, yaitu integritas dan jumlah anggota keluarga, besar kecilnya 

pendapatan dan pengeluaran, kepastian sumber pendapatan. pendapatan atau 

pekerjaan, kondisi fisik rumah seperti (atap, atap, dll) lantai, dinding), luas 

fasilitas seperti (perabot, dapur). Namun perlu diperhatikan bahwa aspek-aspek 

tersebut tidak selalu dapat dijadikan ukuran dalam kategori ptasejahtera. 

Selanjutnya diterapkan pada webgis untuk menampilkan visualisasi data 

pemetaan yang digunakan sebagai media penyebaran informasi tentang kategori 

perumahan penduduk prasejahtera di Desa Tawakua. Angkona Berbasis Webgis”. 

Dengan adanya Webgis ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

penerapan data pemetaan dan menjadi sarana penyebaran informasi kawasan 

permukiman bagi penduduk prasejahtera di Desa Tawakua. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 

dan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) Kategori prasejahtera Desa 

Tawakua berbasisWebgis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) kawasan 

permukiman Penduduk Miskin Desa Tawakua berbasis Webgis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

Mampu mendewasakan pola piker penulis ketika melaksanakan penelitian 

dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan luar serta mampu menambah 

wawasan dan melatih ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam membuat pemetaan 

system informasi geografis berbasis webgis. 

1. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa 

yang memiliki kesamaan penelitian serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

mengembangkan teknologi SIG. 

2. Memudahkan Pemerintahan Desa Tawakua Kecamatan Angkona dalam 

mengelola data pemetaan dan membantu dalam menerapkan hasil pemetaan 

untuk kemudian menghasilkan informasi kawasan permukiman Penduduk 

prasejahtera  Desa Tawakua yang siap di distribusikan kepada masyarakat. 

3. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang kawasan 

permukiman Penduduk prasejahtera di Desa Tawakua, sehingga dapat turut 

memberikan tanggapan atau pengaduan perihal pelaksanaan program tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan kumpulan teori yang dikumpulkan penulis dari 

berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan penelitian ini dan memiliki 

tujuan agar dapat memberikan pemahaman tentang konsep dasar dari penelitian 

yang sedang penulis kerjakan. 

1. Rancang Bangun 

Pressman (dalam Septian, 2016) menjelaskan bahwa desain adalah 

rangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisis suatu sistem ke dalam 

bahasa pemrograman untuk menggambarkan secara detail bagaimana komponen 

sistem tersebut diimplementasikan. Definisi lain dikemukakan oleh Whitten dkk. 

(dalam Septian, 2016) menjelaskan bahwa membangun sistem adalah membangun 

sistem informasi dan komponen berdasarkan spesifikasi perancangan. 

Menurut Mulyadi (dalam Bakti dkk., 2016), desain adalah proses 

menerjemahkan kebutuhan pengguna informasi ke dalam desain alternatif sistem 

informasi yang diajukan kepada pengguna informasi untuk dipertimbangkan. 

Dapat disimpulkan bahwa desain adalah kegiatan merancang dan 

membangun dari hasil analisis menjadi sebuah paket perangkat lunak kemudian 

membuat sistem atau memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2. Sistem Informasi 

Menurut Hutahean (2015), sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu 

organisasi yang memenuhi kebutuhan untuk mengelola transaksi sehari-hari, 

mendukung operasi, manajerial, dan kegiatan strategis suatu organisasi dan 

menyediakan laporan yang diperlukan kepada pihak eksternal tertentu. Jogiyanto 

(dalam Lucyana, 2016) Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur dan pengendalian yang bertujuan untuk memperoleh jalur 

komunikasi penting, memproses jenis transaksi rutin tertentu, menyediakan sinyal 

kepada manajemen dan peristiwa internal dan eksternal penting lainnya dan 

memberikan basis informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Menurut 
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Al Fatta (dalam Ariyanti dan Kanedi, 2015), sistem informasi adalah kumpulan 

data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan 

berguna dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa sistem 

informasi merupakan gabungan dari sistem dan informasi yang terdapat dalam 

suatu organisasi yang kemudian digunakan untuk keperluan operasional atau 

pengambilan keputusan. 

3. Sistem Informasi Geografis 

Menurut Prahasta (dalam Lucyana, 2016), Dalam perkembangan SIG, 

istilah geografi digunakan karena SIG dibangun atas dasar geografi atau istilah 

spasial. Objek ini menunjuk ke lokasi tertentu di luar angkasa. Sistem Informasi 

Geografis (SIG) adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyediakan bentuk-bentuk digital dan analisis permukaan geografis bumi. 

Geografi adalah informasi tentang permukaan bumi dan segala benda yang ada di 

dalamnya, sedangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau dalam bahasa 

Inggris disebut Geographic Information System (GIS) adalah sistem informasi 

khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (referensi spasial). 

Sistem informasi geografis adalah suatu bentuk sistem informasi yang menyajikan 

informasi dalam bentuk grafik dengan menggunakan peta sebagai antarmuka. SIG 

terdiri dari konsep beberapa lapisan (layers) dan hubungan. 

Selanjutnya Prahasta (dalam Crysta, 2017) Sistem informasi geografis 

adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data referensi 

spasial atau koordinat geografis. Sedangkan Sukarsa (dalam Ahaliki, 2018) 

mengemukakan bahwa sistem informasi geografis (SIG) atau yang sering disebut 

dengan sistem informasi geospasial adalah sistem informasi yang digunakan 

untuk menyusun, menyimpan, merevisi dan menganalisis data dan atribut yang 

mengacu pada lokasi. atau posisi benda di bumi. Prahasta (dalam Ahaliki, 2018) 

menurut Environmental Systems Research Institute (ESRI), adalah kumpulan 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan 

personel yang dirancang untuk secara efisien memperoleh, menyimpan, 

memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk 

secara geografis. formasi yang dirujuk. 
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Pendapat ini senada dengan Rosdania, dkk. (2016), yang mengatakan bahwa 

SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

sumber daya manusia dan data yang bekerja sama secara efektif untuk 

memasukkan, menyimpan, meningkatkan, memperbarui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam 

suatu basis data. sistem informasi berbasis geografis. 

4. Kategori Prasejahtera 

Prasejahtera  adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok 

orang tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar meliputi pemenuhan 

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan 

atau ancaman kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik 

(BPS)., 2009). Kemiskinan adalah keadaan absolut atau relatif yang menyebabkan 

seseorang atau sekelompok orang di suatu daerah tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya sesuai dengan nilai atau norma tertentu yang berlaku di 

masyarakat karena alasan alam atau budaya. Dengan kata lain, seseorang 

dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut 

untuk mematuhi nilai dan norma masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut bersifat 

dinamis, semakin mengarah pada sifat materialistis (Nugroho dan Dahuri, 2004). 

a. Indikator Penduduk Prasejahtera 

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau keluarga menjadi 

ptasejahtera, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan (Widodo 2006). 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lulusan SD masih lebih tinggi dibandingkan 

dengan SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih 

rendah. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah faktor internal dan 

eksternal. Salah satu faktor internal tersebut adalah kepemilikan aset residensial. 

pendapatan yang terbatas, dengan pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan yang mereka 

butuhkan. Salah satu faktor eksternal adalah jumlah anggota keluarga. Jumlah 

anggota keluarga miskin di Desa Tawakua rata-rata masih banyak di setiap rumah 

tangga. 
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Tingginya jumlah penduduk prasejahtera di Desa Tawakua Kecamatan 

Angkona menjadi permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk 

mengatasi masalah prasejahtera, terlebih dahulu perlu mengetahui apa saja kriteria 

yang dijadikan indikator prasejahtera sebagai berikut: 

1) Luas lantai bangunan kurang dari 8 m² per orang. 

2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/jerami/kayu/dinding 

kualitas rendah tanpa plester. 

3) Jenis dinding rumah tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas 

rendah/dinding tanpa plester. 

4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama dengan rumah tangga lain. 

5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air/sungai yang tidak terlindung. 

7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 

tanah. 

8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam seminggu sekali 

9) Hanya membeli satu set pakaian dalam setahun. 

10) Hanya bisa makan sebanyak satu kali/dua kali sehari. Tidak mampu 

membayar pengobatan di puskesmas atau poliklinik 

11) Sumber pendapatan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas 0,5 ha, 

buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau buruh lainnya 

dengan penghasilan di bawah Rp. 1.000.000,00 per bulan. 

12) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD dan 

hanya SD. 

13) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual, seperti: sepeda motor, 

(kredit atau non-kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya. 

5. Konsep Dasar Web 

Situs web (website) terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung 

satu sama lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

a. Internet 

Ahmadi dan Hermawan (dalam Nofyat dkk., 2018) internet merupakan 

jaringan komunikasi global yang menghubungkan semua komputer di dunia 

meskipun dengan sistem operasi dan mesin yang berbeda. Sedangkan menurut 
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Sibero (dalam Nofyat dkk., 2018) internet merupakan jaringan komputer yang 

menghubungkan antar jaringan secara global, internet juga dapat disebut sebagai 

jaringan alami jaringan luas. Seperti halnya jaringan komputer lokal dan jaringan 

komputer area, internet juga menggunakan protokol komunikasi yang sama yaitu 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

b. Istilah-istilah Internet 

Adapun beberapa istilah-istilah internet yaitu sebagai berikut: 

1) DNS (Domain Nominal Sistem) 

Tedyyana dan Kurniati (2016) menyatakan bahwa DNS merupakan server 

yang berfungsi menerjemahkan alamat IP menjadi alamat nama dan sebaliknya 

dari alamat nama menjadi alamat IP. DNS server memberikan nama sebuah 

komputer dalam sebuah jaringan komputer, sedangkan di internet nama yang 

diterjemahkan oleh DNS server adalah alamat IP dimana web tersebut dapat 

diakses. Sistem nama domain adalah sistem basis data terdistribusi yang 

digunakan untuk mencari nama komputer di jaringan menggunakan TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). DNS biasanya digunakan 

dalam aplikasi yang terhubung ke internet seperti browser web atau email, yang 

membantu memetakan nama host komputer ke alamat IP. 

Tedyyana dan Kurniati (2016) juga mengatakan bahwa selain digunakan di 

internet, DNS juga dapat diimplementasikan pada jaringan privat atau intranet 

dimana DNS memiliki kelebihan sebagai berikut: 

a) Mudah, DNS sangat mudah karena pengguna tidak lagi direpotkan untuk 

mengingat alamat IP suatu komputer, cukup nama host (nama komputer). 

b) Konsisten, alamat IP komputer dapat berubah tetapi nama host tidak berubah. 

c) Sederhana, pengguna hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari 

baik di internet maupun di intranet. 

2) Web Server 

Menurut Tedyyana dan Kurniati (2016) server web adalah mesin tempat 

perangkat lunak atau aplikasi beroperasi dalam mendistribusikan halaman web 

kepada pengguna, sebuah protokol untuk mentransfer atau memindahkan file yang 

diminta oleh pengguna melalui protokol komunikasi tertentu. Karena sebuah 

halaman web biasanya terdiri dari berbagai jenis file seperti gambar, video, teks, 
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audio, file dan sebagainya, penggunaan web server juga berfungsi untuk 

mentransfer semua aspek pengarsipan halaman, termasuk teks, gambar, video, 

audio, file, dll. WWW (World Wide Web),World Wide Web juga dikenal sebagai 

Web atau www, dikembangkan pada tahun 2001 dan CERN (laboratorium fisika 

partikel) di Swiss. Fathansyah (dalam Prayitno, 2015) World Wide Web (WWW 

atau web) adalah sistem informasi terdistribusi berbasis hypertext. 

Hidayatullah dan Kawistara (2017) menyatakan bahwa WWW bekerja 

berdasarkan tiga mekanisme berikut: 

a) Halaman web adalah file yang disimpan di komputer. Komputer ini dikenal 

sebagai web server. 

b) Komputer yang mengakses konten halaman web disebut klien web. 

c) Web client menampilkan halaman web browser seperti Chrome, Firefox, dan 

Internet Explorer. 

3) Web Browser 

Hardiana (2014) mengemukakan bahwa Web browser adalah perangkat 

lunak untuk menampilkan halaman web. Cara kerja browser adalah dengan 

menerjemahkan kode program yang diterima dari web server ke dalam bentuk 

visual yang dirancang oleh pembuat website. 

6. Komponen Perancangan Aplikasi 

Membuat sebuah website dibutuhkan sebuah komponen atau sebuah 

bangunan teori yang komplit yang dapat membentuk sebuah sistem, komponen 

yang dibutuhkan sebagai berikut: 

a. PHP 

Menurut Sidik (2014) PHP secara umum dikenal sebagai bahasa 

pemrograman untuk skrip yang membuat dokumen HTML cepat berjalan di web 

server, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukanlah dokumen 

HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi, bukan dokumen HTML yang 

dihasilkan. buat menggunakan editor teks atau editor HTML. Juga dikenal sebagai 

bahasa pemrograman sisiserver. 

Putratama (2016:3) mengemukakan bahwa PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dipahami 
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oleh komputer server-side yang dapat ditambahkan ke HTML. Sedangkan 

menurut Warinangin (Ariyanti dan Kanedi, 2015) PHP merupakan singkatan dari 

PHP Hypertext Processor yang digunakan sebagai bahasa scripting dalam 

pengembangan web yang tertanam dalam dokumen HTML.Penggunaan PHP 

memungkinkan web menjadi dinamis sehingga perawatan website menjadi lebih 

mudah danefisien. 

Lebih lanjut Lucyana (2016) mengatakan bahwa PHP dirancang khusus 

untuk membentuk web dinamis.Artinya PHP dapat membentuk tampilan 

berdasarkan permintaan. PHP pandai dalam perhitungan matematis, dalam hal 

informasi jaringan email dan ekspresi reguler. Selain itu PHP juga mampu 

berinteraksi dengan database dengan baik, mendukung berbagai database server 

seperti MySQL, ORACLE, Sysbase. PHP dapat berjalan pada server web yang 

berbeda dan pada sistem operasi yang berbeda. PHP dapat berjalan pada sistem 

operasi UNIX, Windows97, WindowsNT. PHP adalah bahasa scripting yang 

terintegrasi dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis dan 

dijalankan di sisi server. Artinya semua yang kami berikan akan berjalan 

sepenuhnya di server tetapi masuk ke dokumen HTML sedangkan yang dikirim ke 

browser hanyalah hasilnya. Kode PHP dimulai dengan tanda yang lebih kecil (<) 

dan diakhiri dengan tanda yang lebih besar (>). 

Masykur dan Atmaja (2015) mengemukakan bahwa PHP merupakan 

singkatan berulang dari PHP Hypertext Preprocessor, yang sebelumnya 

merupakan Personal Home Page, pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdof pada 

tahun 1995 CMIIW. PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa scripting yang 

dapat disematkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak digunakan untuk 

pemrograman website dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun CMS. 

Untuk menjalankan PHP, Anda memerlukan server web seperti Apache, PHP 

Interpreter, MySQL sebagai database. 

b. Hyper Text Markup Language (HTML) 

Menurut Madcoms dalam (Pranata et al., 2015) HyperText Markup 

Language (HTML) dikenal sebagai bahasa kode berbasis teks untuk pembuatan 

suatu halaman web, keberadaannya dikenal dengan ekstensi *.htm atau *.html. 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Supriyanto (dalam Pranata et al., 2015) 
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HTML adalah bahasa website (www) yang digunakan untuk menyusun dan 

membentuk dokumen agar dapat ditampilkan dalam program browser. Ketika 

seorang pengguna mengakses web, dia mengakses dokumen seseorang yang 

ditulis dalam format HTML. Dapat disimpulkan bahwa HTML adalah protokol 

yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke 

browser. 

Selanjutnya Solichin (dalam Maudi et al, 2014) Hypertext Markup 

Language merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan 

dokumen web. 

Adapun yang dapat dilakukan dengan HTML yaitu : 

1) Mengontrol tampilan halaman web dan isinya. 

2) Publikasikan dokumen secara online sehingga dapat diakses dari seluruh dunia. 

3) Membuat formulir online yang dapat digunakan untuk menangani pendaftaran, 

transaksi online. 

4) Tambahkan objek seperti gambar, audio, video dan juga applet java dalam 

dokumen HTML. 

Ciri-ciri HTML adalah sebagai berikut: 

1) Disusun oleh tag seperti <html></html> 

2) Secara umum, tag selalu memiliki tag pembuka dan kemudian tag penutup. 

3) Tidak peka huruf besar/kecil, artinya huruf kapital dan bukan huruf kapital 

akan dianggap sama. 

4) Nama filenya adalah *.html atau *.htm. 

c. Cascading Style Sheet (CSS) 

Menurut Kadir (dalam Maudi et al., 2014) CSS adalah singkatan dari 

Cascading Style Sheet. CSS biasanya digunakan dalam dokumen HTML untuk 

membuat gaya yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML. Dengan 

menggunakan gaya, sebuah elemen dapat diformat dengan fitur yang lebih kaya 

daripada yang disediakan oleh elemen HTML itu sendiri. Misalnya pengaturan 

seperti warna teks dapat ditangani melalui gaya tanpa melibatkan tag HTML yang 

berfungsi untuk mengatur warna. Husni (dalam Pranata et al., 2015) mengatakan 

bahwa CSS merupakan salah satu cara untuk membuat format atau tata letak 

halaman web menjadi lebih menarik dan mudah untuk dikelola. CSS muncul 
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karena sulitnya mengatur tata letak dokumen yang dibuat dengan HTML murni 

meskipun berbagai kombinasi format telah digunakan. 

d. Java Script 

Kadir (2018) Java Script adalah bahasa pemrograman berbentuk skrip yang 

dapat dipakai untuk mengakses elemen-elemen di dokumen HTML.Dengan 

menggunakan bahasa ini, elemen-elemen HTML dapat diatur denganmudah. 

Maudi dkk. (2014) berpendapat bahwa Java Script adalah bahasa 

pemrograman web sisi klien. Jika HTML digunakan untuk membuat halaman web 

statis, maka Java Script digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan 

dinamis. Karena sebagai bahasa pemrograman, Java Script dapat digunakan untuk 

membuat aplikasi matematika, efek animasi sederhana, bahkan untuk membuat 

game. Hampir semua browser yang ada sudah mendukung Java Script. Dokumen 

Java Script dapat dibuat dengan editor teks biasa, seperti Notepad, Wordpad, 

Notepad++, dan lainnya, dengan menyimpannya dalam format *.js. 

Java Script adalah bahasa pemrograman website yaitu CSPL atau Client 

Side Programming Language. Bahasa Pemrograman Sisi Klien adalah jenis 

bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Aplikasi klien 

yang dimaksud mengacu pada browser web seperti Google Chrome dan Mozilla 

Firefox. Jenis bahasa pemrograman Client Side berbeda dengan bahasa 

pemrograman Server Side seperti PHP (Kurniawan dalam Rohim dkk, 2015), 

dimana untuk sisi server semua kode program dijalankan di sisi server. Untuk 

menjalankan Java Script, kita hanya membutuhkan aplikasi text editor, dan web 

browser. Java Script memiliki fitur bahasa pemrograman tingkat tinggi, sisi klien, 

diketik secara longgar, dan berorientasi objek. web menjadi lebih cepat tanpa 

harus menunggu proses di web server. Sebelum java script, setiap interaksi dari 

pengguna harus diproses oleh web server. Isi formulir pendaftaran untuk 

mendaftarkan situs, lalu klik tombol kirim, tunggu sekitar 20 detik hingga situs 

web memproses formulir, dan temukan halaman yang menyatakan bahwa ada 

bidang formulir yang belum diisi. Untuk tujuan inilah Java Script dikembangkan. 

Pengolahan untuk memeriksa apakah semua formulir sudah diisi atau belum, 

dapat ditransfer dari web server ke web browser. Dalam perkembangan 

selanjutnya, Java Script tidak hanya berguna untuk validasi form, tetapi untuk 
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berbagai keperluan yang lebih modern. Berbagai animasi untuk mempercantik 

halaman web, fitur chat, efek modern, game, semuanya dapat dibuat dengan 

menggunakan Java Script. 

e. MySQL 

Menurut Enterprise (2014), MySQL merupakan RDBMS yang cepat dan 

mudah digunakan, serta telah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. 

MySQL dikembangkan oleh MySQL AB Swedia. 

Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan MySQL menjadi begitu 

populer, yaitu: 

1) Sumber terbuka berlisensi, sehingga Anda dapat menggunakannya secara gratis 

2) Ini adalah program yang kuat dan menyediakan fitur lengkap 

3) Menggunakan bentuk standar bahasa data SQL bahasa 

4) Dapat bekerja dengan banyak sistem operasi dan dengan bahasa pemrograman 

seperti PHP, PERL, C, C++, JAVA, dan lain-lain 

5) Bekerja dengan cepat dan baik, bahkan dengan kumpulan data yang besar 

6) Sangat mudah digunakan dengan PHP untuk pengembangan aplikasi 

7) Mendukung beberapa database hingga 50 juta baris atau lebih dalam sebuah 

tabel. 

8) Dapat disesuaikan sesuai keinginan Anda. 

Menurut Hariyanto (dalam Ariyanti dan Kanedi, 2015) MySQL adalah 

DBMS (Database Management System) yang ringkas dan kecil, cocok untuk 

aplikasi berbasis web minimal dan menengah. MySQL dikelola, didistribusikan, 

dan didukung oleh MySQL AB. MySQL AB adalah perusahaan komersial yang 

didirikan oleh administrator MySQL. Sedangkan menurut Madcoms dalam 

(Ariyanti dan Kanedi, 2015) MySQL adalah perangkat lunak open source, artinya 

perangkat lunak tersebut dapat digunakan dan dikembangkan oleh siapa 

saja.Setiap orang dapat mengunduh aplikasi dari internet dan gratis. Dan Anda 

dapat mempelajari kode sumber dari MySQL dan memodifikasinya 

sesuaikebutuhan. 

Ariyanti dan Kanedi (2015) mengatakan bahwa Sebagai database server yang 

memiliki konsep database modern, MySQL memiliki banyak fitur, antara lain: 

1) Portabilitas, dapat berjalan dengan stabil di berbagai sistem operasi, seperti 
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Windows, Linux, MacOS, dan lainnya 

2) Open source, didistribusikan secara gratis di bawah GPL (General Public 

License). 

3) Multiuser, dapat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan tanpa 

mengalami masalah 

4) Performance Tuning, memiliki kecepatan luar biasa dalam menangani query 

sederhana, dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

5) Keamanan, memiliki beberapa lapisan keamanan seperti tingkat subnet mask, 

nama host, izin akses pengguna dengan sistem lisensi yang terperinci dan kata 

sandi yang dienkripsi. 

6) Skalabilitas dan batasan, mampu menangani basis data skala besar, dengan lebih 

dari 50 juta catatan dan 60 ribu tabel dan 5 miliar baris. Selain itu, batas indeks 

yang dapat ditampung mencapai 32 indeks di setiap tabel. 

7) Konektivitas, dapat terhubung dengan klien menggunakan protokol TCP/IP, 

soket Unix (Unix), atau Pipa bernama (NP). 

8) Lokalisasi, dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien yang menggunakan 

lebih dari 20 bahasa. 

9) Interface, memiliki interface ke beberapa aplikasi dan bahasa pemrograman 

menggunakan fungsi API (Application Programming Interface). 

10) Klien dan alat, dilengkapi dengan berbagai alat yang dapat digunakan untuk 

administrasi basis data, dan instruksi online disertakan di setiap alat. 

f. XAMPP 

Menurut Maysari dalam (Ramadhani dkk, 2016) XAMPP merupakan alat 

yang menyediakan paket perangkat lunak menjadi satu paket. Paket ini mencakup 

Apache (server web), MySQL (database), PHP (skrip sisi server), Perl, server 

FTP FileZilla, PhpMyAdmin, dan berbagai pustaka bantu lainnya. Dengan 

menginstal XAMPP, tidak perlu menginstal dan mengkonfigurasi server web 

Apache, PHP dan MySQL secara manual. XAMPP akan menginstal dan 

mengkonfigurasi secaraotomatis. 

Utari dkk. (2017) menyatakan bahwa XAMPP adalah singkatan yang setiap 

hurufnya adalah sebagai berikut: 

X : Program ini dapat berjalan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, 



16  

  

Mac OS, dan juga Solaris. 

A : Apache, adalah aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar untuk pengguna berdasarkan kode 

PHP yang ditulis oleh pengembang web. Jika diperlukan juga berdasarkan 

kode PHP yang ditulis, maka database dapat diakses terlebih dahulu 

(misalnya di MySQL) untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. 

M : MySQL, adalah aplikasi database server. Pengembangannya disebut SQL 

yang merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL adalah 

bahasa terstruktur yang digunakan untuk memproses database. MySQL dapat 

digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat 

menggunakan MySQL untuk menambah, mengubah, dan menghapus data 

dalam database. . 

T : PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa 

pemrograman untuk membuat web server-side scripting. PHP 

memungkinkan kita untuk membuat halaman web dinamis. Sistem 

manajemen database yang sering digunakan dengan PHP adalah MySQL. 

Namun, PHP juga mendukung sistem manajemen database Oracle, Microsoft 

Access, Interbase, d-base, Postgre SQL, dan sebagainya. 

T : Perl adalah bahasa pemrograman serba guna, pertama kali dikembangkan 

oleh Larri Wall pada mesin Unix. Perl pertama kali dirilis pada tanggal 18 

Desember 1987 ditandai dengan dirilisnya Perl 1. 

g. Sublime Text 

Menurut Maulana (2017), Sublime text merupakan aplikasi editor untuk 

kode dan teks yang dapat dijalankan di berbagai platform sistem operasi dengan 

menggunakan teknologi Python API. Pembuatan aplikasi ini terinspirasi dari 

aplikasi Vim, aplikasi ini sangat fleksibel dan powerful. Fungsionalitas aplikasi 

ini dapat dikembangkan menggunakan paket sublim. Sublime Text bukanlah 

aplikasi open source dan juga merupakan aplikasi yang dapat digunakan secara 

gratis, namun beberapa fitur pengembangan fungsionalitas (paket) dari Aplikasi 

ini merupakan penemuan dan mendapat dukungan penuh dari komunitas dan 

memiliki aplikasi gratis. Sublime text mendukung berbagai bahasa pemrograman 

dan mampu memberikan fitur syntax highlighting di hampir semua bahasa 
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pemrograman yang didukung atau dikembangkan oleh komunitas seperti C, C++, 

C#, CSS, D, Dylan, Erlang, HTML, Groovy, Haskell , Java, Javascript, LaTeX, 

Lsip, Lua, Penurunan harga, MATLAB, Ocaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, 

TCL, Tekstil dan XML. Biasanya bahasa pemrograman yang didukung atau tidak 

didukung secara default dapat dimaksimalkan atau didukung dengan 

menggunakan add-ons yang dapat diunduh sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Beginpro (dalam Ramadhan dkk, 2015) mengemukakan bahwa Sublime Text 

adalah editor teks berbasis Python, editor teks yang elegan, kaya fitur, lintas platform, 

mudah, dan sederhana yang cukup populer di kalangan pengembang, penulis, dan 

desainer. 

Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang di milki Sublime text: 

a. Multi platform 

b. Plugin 

c. Tema dan color scheme yang bervariasi 

d. Membuka file besar 

e. Drag & drop 

7. Konsep Dasar Sistem Informasi Geografi 

Menurut Prahasta (dalam Lucyana, 2016), dalam perkembangan SIG istilah 

geografi digunakan karena SIG dibangun berdasarkan geografi atau spasial. Objek ini 

menunjuk ke lokasi tertentu dalam suatu ruang. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

adalah sistem komputer berbasis sistem informasi yang digunakan untuk 

menyediakan bentuk digital dan analisis permukaan geografis bumi. Geografi adalah 

informasi tentang permukaan bumi dan segala benda yang ada di dalamnya, 

sedangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau dalam bahasa Inggris disebut 

Geographic Information System (GIS) adalah sistem informasi khusus yang 

mengelola data yang memiliki informasi spasial (referensi spasial) . Sistem informasi 

geografis adalah suatu bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam 

bentuk grafik dengan menggunakan peta sebagai antarmuka. SIG terdiri dari konsep 

beberapa lapisan (layers) dan relasi. 

Lebih lanjut Prahasta (dalam Crysta, 2017) mengatakan bahwa sistem 

informasi geografis adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan 
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data referensi spasial atau koordinat geografis. Sedangkan Sukarsa (dalam Ahaliki, 

2018) mengemukakan sistem informasi geografis (SIG) atau yang sering disebut 

dengan sistem informasi geografis. Informasi geospasial adalah sistem informasi 

yang digunakan untuk menyusun, menyimpan, merevisi, dan menganalisis data dan 

atribut yang mengacu pada lokasi atau posisi benda di bumi. Prahasta (dalam Ahaliki, 

2018) menurut Environmental Systems Research Institute (ESRI), adalah kumpulan 

terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan personel 

komputer yang dirancang untuk secara efisien memperoleh, menyimpan, 

memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk 

geografis informasi referensi. 

Pendapat ini sejalan dengan Rosdania et al. (2016) yang menyatakan bahwa 

SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

sumber daya manusia dan data yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, 

menyimpan, meningkatkan, memperbarui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu sistem informasi 

berbasis geografis. 

8. Komponen Sistem Informasi Geografis 

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan 

lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. 

Menurut Gistut (dalam Wibowo dkk, 2015) komponen SIG terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi, sera manajemen. 

1) Perangkat keras (hardware) 

Saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai dari PC 

desktop, workstation, hingga host multiuser yang dapat digunakan oleh banyak 

orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, berkemampuan 

tinggi, memiliki ruang penyimpanan (hard disk) yang besar, dan memiliki 

kapasitas memori (RAM) yang besar. Namun, fungsionalitas GIS tidak terikat 

secara ketat dengan karakteristik fisik perangkat keras ini sehingga keterbatasan 

memori PC30 dapat diatasi. Perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG 

adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter, dan scanner. . 

2) Perangkat Lunak (software) 

Jika dilihat dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang 
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disusun secara modular dimana database memegang peranan kunci. Setiap 

subsistem diimplementasikan menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari 

beberapa modul, sehingga tidak heran jika terdapat tools SIG yang terdiri dari 

ratusan modul program yang masing-masing dapat dijalankan secara mandiri. 

3) Data dan informasi geografis 

GIS dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang 

diperlukan baik secara tidak langsung dengan mengimpornya dari perangkat lunak 

GIS lain atau secara langsung dengan mendigitalkan data spasialnya dari peta dan 

memasukkan data atributnya dari tabel dan laporan menggunakan keyboard.  

4) Manajemen 

Sebuah proyek GIS akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dilakukan 

oleh orang-orang dengan keterampilan yang tepat di semua tingkatan. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem kompleks yang 

terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang terdiri dari beberapa 

komponen secara terstruktur yang dapat dilihat pada Gambar 1 

.  

Gambar 1. Kompone SIG 

Sumber: Arnof (dalam Crysta, 2017) 
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a. Manfaat Sistem Informasi Geografis 

Wibowo dkk. (2015) mengatakan bahwa dengan SIG akan lebih mudah 

untuk melihat fenomena bumi dengan perspektif yang lebih baik. SIG mampu 

menampung penyimpanan, pengolahan dan tampilan data spasial digital bahkan 

integrasi berbagai data, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data 

statistik. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas 

penyimpanan yang besar seperti saat ini, SIG akan mampu mengolah data dengan 

cepat dan akurat serta menampilkannya. SIG juga mengakomodir dinamika data, 

pemutakhiran data akan lebih mudah. 

b. Tujuan Sistem Informasi Geografis 

1) Dalam ranah individu: SIG sangat efektif dalam membantu proses 

pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki 

oleh setiap orang yang berdampingan dengan dunia nyata. 

2) Dalam lingkup pendidikan: SIG efektif digunakan sebagai alat utama dalam 

upaya meningkatkan pemahaman, pemahaman dan pembelajaran tentang ide 

atau konsep suatu lokasi, ruang, populasi dan informasi geografis lainnya. 

3) Dalam ruang lingkup penelitian: SIG dapat memberikan gambaran yang 

lengkap dan akurat tentang suatu permasalahan nyata yang berkaitan dengan 

data spasial permukaan bumi. Selain itu, SIG juga memiliki kemampuan yang 

baik untuk memvisualisasikan data spasial. Hal ini memudahkan untuk 

memodifikasi warna, bentuk, dan ukuran simbol yang diperlukan untuk 

menggambarkan elemen permukaan bumi. Pengguna juga dapat 

menginterpretasikan data yang diperoleh melalui SIG secara manual. 

9. Website Geographyc Information System (Webgis) 

Menurut Yuhefizar (dalam Prayitno, 2015) website adalah semua halaman 

web dari suatu domain yang mengandung informasi. Lebih lanjut Hariyanto dalam 

websitenya menjelaskan bahwa web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-

halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, 

video dan kombinasi semuanya baik statis atau dinamis yang membentuk 

jaringan. bangunan yang saling berhubungan, yang masing-masing dihubungkan 

oleh jaringan halaman (hyperlink). Sedangkan menurut Rohi Abdulloh dalam 

(Prayitno, 2015) web adalah kumpulan halaman yang terdiri dari beberapa 
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halaman yang berisi informasi berupa data digital berupa teks, gambar, video, 

audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui sebuah koneksi internet.  

Menurut Tedyyana dan Kurniati (2016) Ada tiga hal utama yang harus Anda 

pahami dan persiapkan untuk mengelola sebuah website: 

a. Nama domain: sebuah alamat di internet, bisa diibaratkan sebagai alamat 

rumah. Misalnya bluetindo.com, google.com, ristek.go.id, atau sctv.co.id. 

b. Web hosting: tempat menyimpan file untuk website Anda, ini seperti bangunan 

rumah fisik. 

c. Konten web: file halaman web, gambar, atau file pendukung lainnya yang 

dirangkai menjadi tampilan halaman web terstruktur. Ini seperti perabotan di 

rumah. 

Qolis (dalam Ramadhani dkk, 2016) Webgis adalah sistem informasi 

geografis berbasis web yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. 

Web-GIS merupakan kombinasi dari pemetaan desain grafis, peta digital dengan 

analisis geografis, pemrograman komputer, dan database yang terhubung ke salah 

satu bagian dari desain web dan pemetaan web. 

10. Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Akil (2018), Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa 

pemodelan visual yang digunakan untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan desain suatu sistem perangkat lunak. 

Pemodelan memberikan gambaran yang jelas tentang sistem yang akan dibangun, 

baik secara struktural maupun fungsional. UML dapat diterapkan ke semua model 

pengembangan, tingkat siklus hidup sistem, dan berbagai macam domain aplikasi. 

Dalam UML terdapat konsep semantik, notasi, dan pedoman untuk setiap 

diagram. 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk 

perilaku (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case menggambarkan 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Secara kasar use case digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang 

ada dalam suatu sistem informasi dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi tersebut (Rosa dan Salahuddin, 2015). 
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Sukamto dan Shalahuddin (2013:155), “Use case atau diagram use case 

merupakan pemodelan untuk  kelakuan  (behavior)  sistem  informasi  yang akan 

dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih actor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat”. 

Tabel 1. Simbol diagram use case 
No Gambar Nama Keterangan 

 

1. 

 

Usecase 

Fungsionalitas yang disediakan oleh 

sistem sebagai unit yang bertukar pesan 

antar unit atau aktor; biasanya 

diungkapkan dengan menggunakan kata 

kerja di awal frasa atau menggunakan 

nama kasus. 

 

 

 

2. 

 

 

 
Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi meskipun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, 

aktor belum tentu seseorang, 

 

3. 

 

 Association 

Komunikasi antara aktor dan use case 

yang berpartisipasi dalam use case atau 

use case memiliki interaksi dengan 

nama aktor. 

 

 

4. 

 

 

 
Ekstensi extend 

Relasi use case tambahan ke use case di 

mana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri bahkan tanpa use case 

tambahan. 

 

5. 

 

 
Generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah 

usecase dimana fungsi yang lebih 

umum dari lainnya. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 

b. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari suatu sistem 

atau proses bisnis atau menu dalam perangkat lunak. Hal yang perlu diperhatikan 

di sini adalah diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang 

dilakukan aktor, sehingga aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem (Rosa dan 

Saladin, 2015). 

  

Gambar 

Usecaasse 

<<Ekstend>

> 
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Tabel 2. Simbol activity diagram 
No Gambar Nama Keterangan 

 

1. 

 

 Status awal 
Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

 

2. 

 Aktivitas Aktivitas   yang   dilakukan    sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

 

3. 

 

 

Percabangan/ 

decision 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilian 

aktivitas lebih dari satu. 

 

4. 

 

 

Penggabungan/ 

join 

Asosiasi penggabungan dimana lebih darisatu 

aktivitas digabungkan menjadi satu. 

 

5. 

 

 

Status akhir Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah statusakhir. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015:162) 
 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan perilaku objek dalam use case dengan 

menggambarkan masa hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima antar 

objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan sequence diagram perlu diketahui 

objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case dan metode-metode yang 

termasuk dalam kelas yang digunakan pada objek tersebut. Pembuatan sequence 

diagram juga diperlukan untuk melihat skenario pada use case (Rosa dan 

Salahuddin, 2015: 165). 

Tabel 3. Simbol sequence diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1.  

 

Life Line Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi 

2.  Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

 

3.  Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi. 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2013:165) 

d. Class Diagram 

Rosa dan Salahuddin (2015) mengatakan class diagram atau diagram kelas 

menggambarkan struktur sistem dalam hal mendefinisikan kelas-kelas yang akan 

dibuat untuk membangun sistem. 
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Tabel 4. Simbol class diagram 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2013:141) 

11. Pengujian WhiteBox 

Pengujian sistem WhiteBoxTesting adalah pengujian berdasarkan 

pengecekan detail desain, menggunakan struktur kontrol desain program secara 

prosedural untuk membagi pengujian menjadi beberapa kasus pengujian. Sekilas 

dapat disimpulkan bahwa whiteboxtesting merupakan panduan untuk 

mendapatkan program yang 100% benar. Pengujian whitebox (struktural) 

dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA, pengujian program aplikasi 

perangkat lunak mengenai keamanan dan kinerja program (termasuk pengujian 

kode, implementasi desain, keamanan, aliran data, kegagalan perangkat lunak) 

dan dilakukan sesuai dengan tahap pengembangan perangkat lunak atau pada 

tahap pengujian. 

Pengujian whitebox menurut Perssman (dalam Selfina Pare, 2013) 

“Whitebox testing adalah metode desain kasus uji yang menggunakan struktur 

kontrol dari desain prosedural untuk menurunkan kasus uji”. Salah satu teknik 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalixation 

Hubungan dimana objek anak 

berbagi perilaku dan strukur data 

dari objek yang ada di atasnya 

objek induk. 

2 
 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

3 
 

 
Nary Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek 

4 

 

 
Collaboration 

Deskripsi urutan tindakan yang 

dilakukan oleh sistem yang 

menghasilkan hasil yang terukur bagi 

seorang aktor. 

5 
  --------- 

Realization 
Operasi yang sebenarnya dilakukan 

oleh suatu objek 

6 

 

--------- 

Dependency 

Suatu hubungan dimana perubahan-

perubahan yang terjadi pada suatu 

unsur yang berdiri sendiri akan 

mempengaruhi unsur-unsur yang 

bergantung pada unsur-unsur yang 

tidak berdiri sendiri tersebut. 

7 
 

association 
Yang menghubungkan satu objek 

dengan objek lainnya. 
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pengujian menggunakan sistem pengujian Whitebox adalah Basis Path Testing. 

Metode Basis Path digunakan untuk menentukan ukuran kompleksitas logika 

suatu logika. Metode Basis Path Testing yang digunakan berguna untuk: 

a. Mengukur kompleksitas logis dari desain prosedur dan sekaligus sebagai 

panduan untuk mendapatkan konsistensi jalur aplikasi. 

b. Pengujian yang dilakukan dijamin menggunakan pernyataan dalam program 

setidaknya satu kali selama pengujian. 

c. Menghitung kompleksitas siklopetrik sebagai ukuran konstruktif untuk 

menentukan jumlah jalur independen sebagai jalur yang perlu diuji. 

Notasi Flowchart adalah grafik program yang dihasilkan dari pemetaan 

flowchart program yang ada untuk mewakili aliran kontrol logika program yang 

ada. Dalam notasi grafik alir dikenal beberapa istilah, yaitu: 

a. Sebuah. Jumlah daerah (R) dari grafik aliran sama dengan kompleksitas 

siklomatik. 

b. Kompleksitas siklomatik, V(G) untuk graf aliran G didefinisikan sebagai 

V(G) = P + 1, di mana P adalah jumlah simpul predikat yang disisipkan 

dalam graf aliran. 

Simbol-simbol yang digunakan pada pengujian basis path dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 5. Simbol Pengujian Basis Path 

 

Rumus pengujian basis path: 

V(G) = ∑R, V(G) = E – N + 2 atau V(G) = P + 1 

Pengujian pada suatu aplikasi dapat dikatakan berhasil jika dari rumus 1, 

rumus 2 dan rumus 3 adalah sama.  
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu sistem informasi pendataan rumah tangga miskin yang 

sebelumnya masih menggunakan sistem konvensional yaitu dengan melakukan 

pencatatan data rumah tangga miskin pada formulir verifikasi dalam pengolahan data 

(Mustikowati, 2013). Sistem ini memiliki keunggulan dapat mencari data rumah 

tangga prasejahtera dengan cepat sehingga pengguna akan lebih menghemat waktu. 

Namun, jenis bantuan yang diberikan kepada rumah tangga prasejahtera tidak dapat 

dicatat dengan menggunakan sistem ini. Perbedaan dengan penelitian yang dibangun 

adalah sistem ini hanya mengumpulkan data rumah tangga prasejahtera, sedangkan 

sistem yang dibangun akan dapat menampilkan titik-titik lokasi rumah tangga 

prasejahtera menggunakan peta. 

Sistem Informasi Geografis Profil Daerah Kota Blitar Berbasis Web. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi potensi daerah berbasis web 

dengan menggunakan konsep sistem informasi geografis sehingga pengguna lebih 

mudah untuk mendapatkan dan memahami informasi potensi daerah yang 

disampaikan melalui website dan dapat memberikan masukan kepada pengguna. 

tentang potensi yang ada (Hidayat, 2010). Jika dalam penelitian ini penggunaan SIG 

untuk menampilkan informasi potensi daerah, maka dalam penelitian ini penggunaan 

SIG akan digunakan untuk menampilkan informasi rumah tangga miskin di suatu 

daerah. 

Penelitian kedua dilakukan oleh (Maita dan Rahmawati, 2018) 

“Membangun Sistem Informasi Pemetaan Potensi Daerah Pengembangan 

Kawasan Pemukiman Layak Huni Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan 

analisis pembobotan dan skoring pada kawasan Pekanbaru untuk dijadikan 

sebagai tolak ukur dimana kawasan yang memiliki skor tertinggi akan 

ditingkatkan menjadi kawasan hunian yang layak huni. Selanjutnya dari hasil 

analisis tersebut dapat dilakukan pemetaan Sistem Informasi Geografis berbasis 

web untuk menampilkan visualisasi data dari proses scoring dan pembobotan 

pemetaan sebaran kawasan yang berpotensi menjadi permukiman layak huni. 

Hasil dari penelitian ini adalah peta-peta yang dihasilkan dari analisis tersebut 
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dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan strategis dan evaluasi target 

program pemerintah ke depan dan juga memberikan informasi yang sangat 

berguna bagi pengelola dan pengambil keputusan untuk membantu memecahkan 

masalah, membuat pilihan atau membuat keputusan. Kebijakan tata ruang melalui 

metode analisis data peta. 

2.3 Kerangka Pikir 

Desa Tawakua yang terletak di Kecamatan Angkona belum memiliki sistem 

informasi geografis kategori penduduk prasejahtera berbasis Webgis, oleh karna 

itu masyarakat di Desa tersebut masih menggunakan cara manual atau mendatangi 

langsung kantor Desa untuk mengetahui informasi mengenai masyarakat 

prasejahtera atau bertanya ke pada masyarakat lainnya. Berdasarkan temuan 

lapangan, aspek sosial ekonomi diidentifikasi sebagai karakteristik yang 

cenderung dapat membedakan orang yang termasuk dalam kategori prasejahtera, 

yaitu integritas dan jumlah anggota keluarga, besaran pendapatan dan 

pengeluaran, kepastian sumber pendapatan. atau pekerjaan, jumlah keluarga 

dalam satu rumah, kondisi fisik rumah seperti (atap, lantai, dinding), luas, fasilitas 

seperti (perabot, dapur), dan kemampuan membeli pakaian. Menurut Bank Dunia 

(2007) kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan yang tidak 

memadai. Sehingga besarnya pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi jumlah 

pengangguran karena pertumbuhan ekonomi dapat menyediakan lapangan 

pekerjaan, dapat mempengaruhi pengangguran karena dengan meningkatnya 

pendapatan daerah maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat sehingga 

akan berdampak pada prasejahtera di suatu daerah tertentu. Namun, perlu dicatat 

bahwa aspek-aspek ini tidak selalu dapat digunakan sebagai ukuran tunggal. 

Pendapatan tambahan dari kegiatan ekonomi akan mempengaruhi prasejahtera 

jika pertumbuhan ekonomi mampu menyebar ke semua kelompok, termasuk 

masyarakat prasejahtera Untuk membuat atau mengelola sistem ini, peneliti 

menggunakan bantuan pengelola data dengan aplikasi Arcgis. , dan GPS. Dengan 

bantuan program menggunakan PHP, HTML, dan MySQL. 

Tujuan penggunaan teknologi Webgis adalah untuk memudahkan berbagai 

pihak dalam mengakses informasi data masyarakat prasejahtera kapanpun dan 
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dimanapun melalui internet, karena web dapat diakses dengan mudah melalui 

perangkat desktop dan mobile. Manfaat memiliki Webgis untuk sebaran 

masyarakat prasejahtera. Hal ini akan memudahkan kita dalam mencari informasi 

tentang masyarakat prasejahtera dimanapun dan kapanpun. Manfaat memiliki 

Webgis untuk sebaran masyarakat prasejahtera. Hal ini akan memudahkan kita 

dalam mencari informasi tentang masyarakat prasejahtera dimanapun dan 

kapanpun. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti merancang sebuah 

sistem informasi geografis kategori prasejahtera di Desa Tawaku berbasis Webgis 

untuk membantu staf Desa Tawaku dalam menentukan lokasi sebaran penduduk 

prasejahtera dan memudahkan seluruh masyarakat untuk menemukan lokasi 

sebaran. masyarakat prasejahtera di Desa Tawakua. 

Selanjutnya diterapkan pada Webgis untuk menampilkan visualisasi data 

pemetaan yang digunakan sebagai media penyebaran informasi permukiman 

masyarakat prasejahtera di Desa Tawakua. 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 


