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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan informasi akhir-akhir ini meningkat dengan pesat, hal tersebut 

disebabkan oleh karena tuntutan yang sangat tinggi dan mendesak akan kebutuhan 

informasi. Kebutuhan masyarakat akan informasi menjadi hal yang sangat penting 

saat ini, tanpa adanya informasi, kegiatan masyarakat akan mengalami penurunan 

produktifitas (Yulianto, 2017). Perkembangan ini mengakibatkan kecenderungan 

masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui internet. Perkembangan internet 

tersebut diikuti oleh perkembangan suatu Sistem Informasi Geografis (SIG) yang 

semakin meluas pemakaiannya saat ini (Irawan, 2016). 

Sejak pertama kali hadir pada tahun 1960 telah terjadi perkembangan yang 

sangat pesat di bidang perangkat lunak SIG, baik yang berbasiskan data spasial 

vector maupun raster (Rusdiyanto, 2017). Sistem ini selalu dibuat interaktif 

dengan mengintegrasikan data spasial dan atribut. Dengan sistem ini, para 

penggunanya dimungkinkan untuk memandang masalah spasial (keruangan) 

sebagai hal yang terkait, dapat divisualisasikan secara menyeluruh (Irawan, 2016). 

Keberandaan fasilitas sosial sangat penting  bagi kehidupan manusia karena 

fasilitas sosial merupakan sarana yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, 

sehingga keberadaannya menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Fasilitas 

sosial sangat berperan penting bagi tumbuh dan berkembangnya suatu daerah, 

ketersediaan fasilitas sosial seperti tempat pendidikan, puskesmas, peribadatan 

sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat banyak. 

Dengan adanya aplikasi-aplikasi webgis yang dapat bertindak sebagai 

pengganti peta-peta dinding. Peta-peta dinding segera digantikan dengan tampilan 

layer-layer peta digital (basis data spasial) dengan  simbol-simbol  dan  warna  

yang menarik. Tentunya dengan adanya suatu webgis untuk pencarian lokasi 

fasilitas sosial akan sangat memudahkan siapa saja yang membutuhkan informasi  

tersebut. Kemudahan pencarian lokasi fasilitas sosial dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mencari dan untuk mengetahui letak lokasi.   

Kecamatan Lamasi merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 1 kelurahan dan 9 
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desa, serta memiliki luas wilayah 42,2 km². Letak Kecamatan Lamasi yang 

berbatasan dengan Kecamatan Lamasi Timur dan Kabupaten Luwu Utara di 

sebelah timur, Kecamatan Walenrang di sebelah Selatan, Kecamatan Walenrang 

Utara di sebelah barat dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah utara.  

Saat ini, jenis informasi fasilitas sosial yang tersedia di Kecamatan Lamasi 

masih sebatas data non spasial. Sehingga belum ada gambaran secara geografis 

tentang keadaan dan penyebaran fasilitas sosial. Sehingga baik masyarakat lokal 

maupun masyarakat luar mengalami kesulitan untuk menemukan fasilitas sosial 

seperti puskesmas, tempat ibadah, tempat pendidikan, pasar, kantor pemerintah 

dan lain sebagainya karena gambaran daerah tidak tersedia. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis 

berinisiatif mengangkat judul “Rancang Bangun  Sistem Informasi Geografis 

Persebaran Fasilitas Sosial Di Kecamatan Lamasi Berbasis Webgis”. Website ini 

diharapkan dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mencari 

informasi fasilitas sosial yang di butuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah “Bagaimana merancang dan membangun sistem 

informasi berbasis webgis tentang persebaran fasilitas sosial di Kecamatan 

Lamasi?”. 

1.3 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk 

merancang dan membangun sistem informasi geografis persebaran fasilitas sosial 

di kecamatan lamasi untuk membantu masyarakat untuk menemukan lokasi dan 

informasi tentang fasilitas sosial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Menambah pengalaman dan wawasan dalam menerapkan ilmu yang didapat 

selama dibangku kuliah.  

2. Dapat mempelajari lebih jauh mengenai aplikasi sistem informasi geografis 

berbasis webgis. 
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3. Mempermudah penyampaian informasi dan lokasi-lokasi fasilitas sosial yang 

ada di kecamatan lamasi.



3 

 

3 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kajian 

teori mempunyai peranan penting dalam hal melakukan penelitian. Dengan kajian 

teori, peneliti dapat menjustifikasi adanya masalah penelitian dan 

mengidentifikasikan arah penelitian. 

1. Pengertian Rancang Bangun  

Menurut Fajriyah dkk, (2017), rancang bangun adalah suatu istilah umum 

untuk mendesain atau merancang dan membuat suatu objek dari awal sampai 

akhir pembuatan. Konsep lain dikemukakan  Bambang (dalam Purbasari, 2017), 

bahwa rancang bangun adalah proses pembangunan sistem untuk menciptakan 

sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik 

secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Pendapat lain dikemukakan 

Pressman (dalam Sandro, 2019), bahwa rancang adalah kegiatan perencanaan 

sebuah sistem yang dibentuk dari sebuah analisa dibuat kedalam bahasa 

pemprograman dan diimplementasikan sedangkan bangun adalah membuat sistem 

yang mana bisa dalam bentuk memperbaiki atau mengganti sistem yang sudah ada 

atau belum ada. 

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh ara ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rancang bangun adalah suatu kegiatan perencanaan untuk 

membuat atau mengganti sistem yang sudah ada untuk disempurnakan. 

2. Sistem Informasi Geografis  

Menurut Ahaliki (2016), sistem informasi geografis adalah data atau 

informasi yang mengacu pada lokasi atau posisi benda di bumi yang biasa disebut 

data spasial. Konsep yang sama dikemukakan  Isnardi & Salim (2018), bahwa 

sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi yang 

berhubungan dengan permukaan bumi. Pendapat lain dikemukan Irwansyah 

(dalam Megawaty, 2017), bahwa sistem informasi geografis adalah  sebuah sistem 
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yang didesain untuk menangkap, menyimpan, manipulasi, menganalisa, mengatur 

dan menampilkan seluruh jenis data geografis. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisir 

yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi dan 

menganalisis informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. 

3. WebGIS 

Menurut Maja dan Cahyono (dalam Hutagalung 2018), webgis merupakan 

sistem informasi terdistribusi dan suatu sig yang dijalankan menggunakan 

perangkat lunak web Browser dengan menggunakan koneksi internet sebagai 

penghubung antara client dan server. Sedangkan menurut Ramlan, dkk (2019), 

Webgis merupakan suatu sistem yang dapat terhubung kedalam jaringan internet 

yang digunakan untuk mengumpulkan, menampilkan dan menyimpan data 

informasi atau data yang mengidentifikasi lokasi objek tanpa adanya kebutuhan 

pengguna software SIG. Konsep lain dikemukkan Haris dan Habibi (2017), bahwa 

Webgis merupakan gabungan antara desain grafis pemetaan, peta digital dengan 

analisa geografis, pemrograman komputer, dan sebuah database yang saling  

terhubung  menjadi  satu  bagian  web  design dan  web pemetaan. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa webgis adalah suatu sistem yang terhubung kedalam jaringan 

komputer yang digunakan untuk menampilkan data informasi pemetaan.  

4. Xampp 

Menurut Raharjo (dalam Ramadhan dan Desmulyati, 2019), berpendapat 

bahwa XAMPP merupakan software yang membungkus Aphace HTTP server, 

maria DB, PHP, dan Perl. Konsep lain dikemukakan Laisina, dkk (2018), bahwa 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi 

merupakan kompilasi dari beberapa program. Pendapat lain dikemukakan 

Nugroho (dalam Setiawan, 2018), XAMPP adalah paket program web lengkap 

yang dapat kita pakai untuk belajar pemrograman web, khususnya PHP dan 

MySQL. 

Berdasarkan pengertian diatas, Xampp adalah aplikasi open source yang di 

gunakan untuk sebagai jembatan untuk membuat suatu website. 
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5. Bahasa Pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut  MADCOMS (dalam Ayu dan Permatasari, 2018), berpendapat 

bahwa PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa script yang dapat ditanamkan 

atau disisipkan ke dalam HTML. Pendapat lain dikemukakan Hutagalung (2018), 

PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk 

membuat suatu halaman web bersifat dinamis. Konsep lain dikemukakan Laisina 

(2018), PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk 

penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah web dan bisa digunakan pada 

HTML.  

Berdasarkan pengertian di atas, PHP adalah bahasa pemrograman yang dapat 

disisipkan kedalam HTML untuk membentuk web yang dinamis dimana dapat 

digunakan secara gratis dan open source.  

6. Entity Relation Diagram (ERD) 

Sulianta (dalam Setiawan, 2018), berpendapat bahwa ERD adalah diagram 

yang digunakan untuk merancang tabel-tabel yang nantinya akan 

diimplementasikan pada basis data yang akan dibuat. Sedangkan menurut Fatta 

(dalam Taufik, 2017), ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan 

informasi yang dibuat, disimpan dan digunakan pada sistem. Pendapat lain 

dikemukakan Indrajani (dalam Taufik, 2017), ERD adalah kumpulan objek-objek 

dengan sikap yang sama, yang diidentifikasi oleh interprise mempunyai eksistensi 

yang independen. 

Berdasarkan pengertian di atas, ERD adalah  diagram yang digunakan dalam  

membuat tabel atau objek yang dapat menampilkan informasi yang ada dalam 

sistem.  

7. Unifed Modeling Language (UML)  

Menurut Akil (2018), berpendapat bahwa Unified Modeling Language 

(UML) adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk 

memvisualisasikan, membangun, menggambarkan dan mendokumentasikan 

rancangan dari suatu sistem perangkat lunak. Pendapat lain dikemukakan Anggrai 

Dina (dalam Nurul Azwani, 2017), bahwa Unified Modeling Language (UML) 

adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia perkembangan sistem 
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yang berorientasi objek. Konsep lain dikemukakan Rosa dan Shalahuddin (dalam 

setiawan dan sungkar, 2019), berpendapat bahwa UML adalah bahasa visual yang 

digunakan dalam pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem yang akan 

dibangun dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 

Berdasarkan pengertian di atas, UML adalah kumpulan alat bantu bahasa 

pemodelan visual yang digunakan untuk membangun perangkat lunak berorientasi 

objek. 

UML memiliki banyak diagram diantaranya:  

a. Use Case Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (dalam Simatupang dan Sianturi, 2019), 

mengemukakan bahwa use case merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem 

informasi yang akan dibuat. 

Use case juga biasa dapat dikatakan sebagai rangkaian atau uraian kelompok 

yang saling terkait dan membentuk sistem yang teratur yang dilakukan atau di 

awasi sebuah actor. Tabel 1 menunjukkan simbol yang digunakan untuk membuat 

use case diagram yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Merupakan Penggunaan dari sistem. 

Penamaan aktor menggunakan kata benda. 

2  
Include 

 

Hubungan antara use case dengan use case, 

include menyatakan bahwa sebelum 

pekerjaan dilakukan harus mengerjakan  

pekerjaan lain terlebih dahulu. 

3 
 

Extend 

 

Hubungan antara use case dengan use case, 

extends menyatakan bahwa jika pekerjaan 

yang dilakukan tidak sesuai atau terdapat 

kondisi khusus, maka lakukan pekerjaan itu. 

4  Association 
Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

5 
 

Use Case 

 

Merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh 

aktor. Penamaan use case dengan kata kerja. 

Sumber : Simatupang dan Sianturi (2019) 
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b. Class Diagram  

Menurut Sulianta (dalam Ayu dan Permatasari, 2018), mengemukakan bahwa 

pada diagram ini harus menjelaskan hubungan apa saja yang terjadi antara suatu 

objek dengan objek lainnya sehingga terbentuklah suatu sistem aplikasi. Class 

diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Hal 

ini disebabkan karena class adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan 

property, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Disamping itu class diagram 

bisa memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Adapun simbol yang 

digunakan untuk membuat Class Diagram terlihat pada tabel 2.  

Tabel 2. Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 Generalization 
Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi- spesialisasi (umum khusus). 

2 Class1

 

Class 

 
Kelas pada struktur sistem. 

3 

 

Collaboration 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

4 

 
Realization 

Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 

suatu objek. 

5 

 

Dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

ketergantungan antar kelas. 

6 

 
Association 

 

Relasi antar kelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya disertai dengan 

multiplicity. 

Sumber: Ayu dan Permatasari (2018) 

c. Sequence Diagram 

Menurut Sulianta (dalam Ayu dan Permatasari, 2018), mengemukakan bahwa 

sequence diagram adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui alur dari 

interaksi antar objek dalam sebuah sistem. Sequence diagram digunakan untuk 

menggambarkan perilaku pada sebuah scenario, diagram ini menunjukkan 

sejumlah contok obyek dan message (pesan) yang diletakkan diantara obyek-

obyek ini didalam use case. Berikut simbol sequence diagram dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 3. Sequenced Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Objek 

 

Sebuah objek yang berasal dari kelas. Atau 

dapat dinamai dengan kelasnya saja. Garis 

putus-putus menunjukkan garis hidup suatu 

objek.   

2 
 

Message Interaksi antara satu objek dengan objek 

lainnya. Objek dapat mengirimkan pesan ke 

objek lain. Interaksi antar objek ditunjukkan 

pada bagian operasi pada diagram kelas. 

3  

 

Message 

(return) 

Pesan kembalian dari komunikasi antar 

objek. 

4  
Activation Menunjukkan masa hidup dari objek 

Sumber : Ayu dan Permatasari (2018)  

d. Activity Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (dalam Simatupang dan Sianturi, 2019), 

mengemukakan bahwa activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan 

logika procedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. yang perlu 

diperhatikan disini adalah diagram activity menggambarkan aktifitas sistem bukan 

apa yang dilakukan actor. Jadi aktifitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut 

adalah simbol-simbol yang sering digunakan pada saat pembuatan  activity 

diagram:  

Tabel 4. Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Star Point 

 

Star Point aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

2 
 

Action 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

3  Decision  

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari Satu. 

4 
 

End Point End Point yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status 

akhir. 

5 
 

Join Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi satu. 

6 
Title

Function

Pha
se  

Swimlane Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas terjadi. 

Sumber: Simatupang dan Sianturi (2019) 
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8. Pengujian Sistem 

Pengujian Black box merupakan tahap yang berfokus pada pernyataan 

fungsional perangkat lunak. Test Case ini bertujuan untuk menunjukan fungsi 

perangkat lunak tentang cara beroperasinya. (Hidayat, 2017). Sedangkan menurut 

Nurmalasari dkk, (2019) Black box testing adalah kotak hitam dilakukan dengan 

membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai 

perangkat lunak apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Menurut 

Simarmata (dalam Ridwan dkk, 2017) mengemukakan bahwa pengujian 

perangkat lunak adalah proses pengevaluasian fitur-fitur perangkat lunak dan 

pencarian perbedaan antara persyaratan yang ada dan yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, black box adalah  pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui cara operasinya suatu sistem sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang sudah ada sebagai 

referensi dalam penelitian untuk diukur,penelitian tersebut antara lain: 

1. Nirsal, Rusmala, Syafriadi (2019), dengan judul “Desain dan Implementasi 

Sistem Pembelajaran Berbasis E-Learning pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Pakue Tengah” dengan menggunakan bahasa pemrograman 

menggunakan PHP versi 5.3.8 dan Basis data menggunakan MySQL versi 5.5.16. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah hasil pengujian program yang telah dilakukan, 

e-learning yang telah dirancang ini bebas dari kesalahan logika yang dapat 

menyebabkan program tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta 

kesimpulan dari Rekapitulasi hasil perhitungan sebelumnya diperoleh hasil 

Region (R) = 23, Cyclomatic Complexcity (CC) = 23 dan Independent Path (IP) 

=23, sehingga dapat disimpulkan program ini telah bebas dari kesalahan logika. 

2. Yulianto, Widiartha, Arimbawa (2017), dengan judul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi Geografis Fasilitas Umum Kota Mataram Berbasis Web” 

dengan menggunakan framework codeignitor dan bahasa pemrograman PHP. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah Sistem yang telah dibuat dapat memberikan 

informasi mengenai fasilitas umum di Kota Mataram dan Sitem ini memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Kota Mataram maupun luar Mataram untuk 
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memperoleh informasi seperti, info fasilitas dan lokasi fasilitas yang ditampilkan 

pada map. 

3. Exactanaya, Nugraha, Suprayogi (2018), dengan judul “Desain 

Pengembangan Aplikasi Sebaran Pendidikan Berbasis Webgis di Kecamatan 

Demak Kabupaten Demak” dengan menggunakan HTML, bahasa pemrograman 

(javascript dan PHP), MySQL sebagai pembuat database, serta menggunakan peta 

dasar dari Google Maps API. Kelebihan dari penelitian ini adalah aplikasi 

WebGIS informasi pendidikan di area kecamatan Demak yang menggunakan 

Google Map API sebagai penyedia peta gratis yang diintegrasikan ke dalam web. 

Data sekolah yang ditampilkan dalam web sejumlah 237 sekolah, yang terdiri dari 

sekolah umum dan keagamaan. 

4. Setiawan, Masya (2020), dengan judul “Analisa Perancangan Sistem 

Informasi Pelaporan Fasilitas Umum dan Informasi Pembuatan E-KTP Untuk 

Masyarakat” dengan menggunakan PHP dan database MySql. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah menghasilkan rancangan website yang dapat digunakan untuk 

membantu masyarakat dalam melaporkan fasilitas umum yang bermasalah, dan 

dapat mengetahui informasi pembuatan E-KTP dengan lebih mudah. Dinas terkait 

juga terbantu karena dengan adanya sistem pelaporan ini dapat membantu 

mengetahui fasilitas umum yang bermasalah dan segera diperbaiki. 

5. Sukamto, Elfizar, Pratiwi (2017), dengan judul “Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Sekolah Berbasis Mobile (Studi Kasus Smp Negeri di Kecamatan 

Tampan Pekanbaru)” dengan menggunakan pemograman HTML, CSS, JQuery, 

PHP, XML, Google Maps, basis data menggunakan MySQL dan Android Studio. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah media aplikasi ini memungkinkan para 

pengguna untuk mengetahui dan mencari sekolah mana saja yang ada di 

Kecamatan Tampan yang diakses dengan mudah secara online menggunakan 

Android pengguna. 

6. Sukatmi dan Ani (2018) dengan judul penelitian “Membangun Aplikasi 

WebGis Untuk Tempat Ibadah di Provinsi Lampung”. Dengan menggunakan 

metode untuk pengembangan sistem informasi dengan menggunakan metodologi 

pengembangan Extreme  Programming  (XP). Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sebuah sistem informasi yang dapat menyediakan informasi lokasi 
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tempat ibadah dalam bentuk data spasial yang dibutuhkan untuk melihat dan 

memetakan tempat ibadah di Provinsi Lampung.  

2.3 Kerangka Pikir 

Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan sehingga 

menghasilkan suatu solusi. Kerangka pikir penelitian ini dibuat dalam bentuk 

skema seperti gambar berikut: 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Sistem Informasi Geografis Persebaran 

Fasilitas Sosial di Kecamatan Lamasi Berbasis Webgis 

 

Permasalahan yang timbul pada penyebaran fasilitas sosial di Kecamatan Lamasi 

ini adalah banyak masyarakat Kecamatan Lamasi atau pun masyarakat dari luar 

Lamasi yang belum mengatahui letak lokasi fasilitas sosial yang ada dan masih 

mengandalkan masyarakat sekitar untuk bertanya. 

 

 

Fasilitas sosial di Kecamatan Lamasi memerlukan sebuah webgis untuk 

memaksimalkan proses penyebaran dan pencarian informasi mengenai fasilitas 

sosial di Kecamatan Lamasi. Oleh karena penyebaran dan pencarian informasinya 

yang masih kurang luas, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dapat 

menangani permasalahan tersebut, salah satunya yaitu webgis yang akan dibangun 

dengan menggunakan pemrograman website menggunakan ArcGis, QGis, ArcGIS 

online, PHP dan database MySQL. 

 

Dengan dibuatnya webgis mengenai Fasilitas Sosial di Kecamatan Lamasi, 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Pemerintah dan masyarakat luas serta 

mempermudah sistem  informasi dan pencarian fasilitas sosial lainnya dengan 

memanfaatkan jaringan internet. Dengan demikian dapat meminimalisir 

kekurangan yang ada sehingga fasilitas sosial di Kecamatan Lamasi menjadi lebih 

baik lagi. 

Gambar 1. Kerangka Pikir


