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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membawa 

perubahan baru pada perilaku masyarakat dalam segala aktivitas sehari-hari, baik 

aktivitas pribadi maupun aktivitas organisasi, instansi, dan perusahaan. Tren 

masyarakat Indonesia saat ini sangat bertumpu pada hal-hal digital, paradigma ini 

merupakan hasil dari kompleksitas segala aspek kehidupan, menuntut semua 

proses terjadi secara cepat, tepat, efektif dan efisien (Setiyawan et al., 2015) 

Seperti kita ketahui bersama, dalam era globalisasi teknologi berkembang 

sangat pesat, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk mendorong munculnya 

penemuan baru dibidang teknologi khususnya dibidang teknologi informasi, salah 

satunya adalah Sistem Informasi Geografis. Teknologi SIG  mengintegrasikan 

operasi pengolahan data berbasis database keuntungan yang mampu ditawarkan 

melalui analisis geografi melalui gambar-gambar petanya. 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang digunakan untuk 

memasukkan, menyimpan, mengingat, mengolah, menganalisis, dan 

menghasilkan data georeferensi atau data geospasial, dan dirancang untuk 

mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan 

penggunaan lahan, sumber daya lahan, dan layanan publik lainnya  (Rosdiana et 

al., 2015). SIG belakangan ini mengalami perkembangan tentunya hal ini 

memiliki peran yang sangat berarti bagi kemajuan teknologi informasi. SIG 

merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

sumber daya manusia dan data yang bekerjasama secara efektif untuk 

memasukkan, menyimpan memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam sistem informasi 

berbasis geografis (Andi Jumardi et al., 2018). SIG yang perkembangannya 

dibarengi dengan adanya website menyebabkan SIG mengambil peran yang besar 

dimasa sekarang. Perpaduan kerja SIG dan website disebut WebGis. WebGis 

didefenisikan sebagai sistem kompleks yang dapat diakses di internet 

(interconnection networking) untuk memperoleh, menyimpan, mengintegrasikan, 
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memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data tanpa memerlukan perangkat 

lunak GIS (Rusman, 2018). Keberadaan teknologi WebGis sendiri sudah banyak 

diaplikasikan dan dijadikan bahan penelitian. 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 bahwa untuk 

mewujudkan masyarakat  adil dan makmur serta memenuhi hak dan kebutuhan 

dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan 

masyarakat khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber 

energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Kecamatan Wotu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu 

Timur. Luas wilayahnya 130,52 km
2
. Secara administrasi kecamatan Wotu terbagi 

menjadi 16 Desa yaitu Desa Lera, Bawalipu, Lampenai, Bahari, Kalaena, 

Karambua, Kanawatu, Maramba, Tarengge, Cendana Hijau, Balo-Balo, Pepuro 

Barat, Rinjani, Madani, Tarengge Timur dan Tabaroge. Secara astronomis  

Kecamatan Wotu terletak disebelah barat Kabupaten Luwu Timur tepatnya teletak 

diantara 2
o
31’58”-2

o
39’57” Lintang Selatan dan 120

o
45’20”-120

o
55’38” Bujur 

Timur. Kecamatan Wotu berbatasan dengan Kecamatan Tomoni sebelah Utara, 

Kecamatan Angkona sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk 

Bone dan disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Burau. 

Di Kecamatan Wotu perkembangan penggunaan sumber daya lahan 

sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan 

produksi tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lahan yang bervariasi 

berdasarkan letak georafis dan topografinya, yang masing-masing mempengaruhi 

produktifitas tanaman. Diperlukan perencanaan yang matang dalam mengambil 

keputusan jenis tanaman yang akan ditanam. Perencanaan dan pengambilan 

keputusan harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat tentang kondisi 

lahan. 

Revitalisasi pertanian adalah strategi atau alat yang digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan tujuan 

yang harus diwujudkan. Pilihan untuk melakukan revitalisasi sektor pertanian 

adalah pilihan yang sangat tepat untuk saat ini. Hal ini dapat dilihat dari 
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besarnya sumbangan yang telah diberikan oleh sektor pertanian dalam 

pembangunan nasional. Revitalisasi juga mengandung pengertian bahwa sektor 

pertanian pernah sangat vital, namun kini kurang mendapatkan perhatian dan 

prioritas sebagaimana mestinya sehingga sumbangan yang diberikan tidak 

optimal. Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang baik akan terwujud 

jika didukung oleh sistem perencanaan yang akurat dan terukur. Oleh karena itu 

semua faktor yang mempengaruhi pembangunan pertanian yang berkelanjutan, 

baik itu faktor pendukung maupun faktor pembatas harus dipikirkan sejak awal 

dan dituangkan dalam produk database dan peta pembangunan pertanian. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Balai Penyuluh 

Pertanian masyarakat di Kecamatan Wotu rata-rata mata pencariannya adalah 

petani. Untuk mendapatkan akses informasi mengenai pertanian tersebut 

masyarakat harus datang langsung ke Balai Penyuluh Pertanian. Banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui potensi sumber daya  pertanian yang ada 

diwilayahnya, di Desa mana saja tersebar sumber daya pertanian tersebut, serta 

luas lahan pertanian yang ada di Kecamatan Wotu. Lahan yang luas dan subur 

dengan kualitas sumberdaya manusia yang berpikiran maju merupakan salah satu 

faktor pendukung utama. Namun demikian dengan kondisi lahan yang terbatas 

dan kemampuan lahan tidak merata, maka pengembangan pertanian yang 

berkelanjutan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sedangkan 

faktor pembatas yang sering ditemui adalah kurangnya informasi dan data yang 

akurat tentang kondisi sumber daya lahan pertanian, dimana data dan informasi 

merupakan instrumen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. 

Untuk itu penulis ingin membuat suatu Sistem Informasi Geografis sumber daya 

lahan pertanian di Kecamatan Wotu berbasis WebGis. 

 Dengan adanya Sistem Informasi Geografis ini dapat mempercepat dan 

mempermudah akses informasi potensi sumber daya lahan pertanian yang ada di 

Kecamatan Wotu untuk masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan data yang 

telah diolah menjadi informasi sehingga dapat membantu masyarakat maupun 

instansi pertanian dalam memberikan informasi pertanian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis sumber 

daya lahan pertanian di Kecamatan Wotu berbasis WebGis? 

2. Bagaimana cara memetakan sumber daya lahan pertanian di Kecamatan Wotu? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk merancang dan membangun WebGis sumber daya lahan pertanian di 

Kecamatan Wotu agar dapat dimanfaatkan oleh user. 

2. Untuk memetakan sumber daya lahan pertanian di Kecamatan Wotu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat dalam penelitian aplikasi Sistem Informasi Geografis 

sumber daya lahan pertanian berbasis WebGis yang dibuat dapat diharapkan dapat 

bermanfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Bagi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Wotu 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan 

Wotu untuk memberikan informasi mengenai sumber daya lahan pertanian untuk 

masyarakat 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Mampu mendewasakan pola pikir penulis ketika melaksanakan penelaan 

dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan luar serta mampu menambah 

wawasan dan melatih ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam membuat pemetaan 

Sistem Informasi Geografis berbasis WebGis 

3. Manfaat Terhadap Dunia Akademik 

Manfaat penelitian ini terhadap dunia akademik adalah menambah literatur 

bagi pembuatan laporan sejenis dalam lingkungan Universitas Cokroaminoto 

Palopo 
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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. Rancang Bangun 

Rancang bangun program adalah proses perancangan urutan pembuatan 

program sehingga menjadi sebuah produk yang dapat digunakan sehingga menjadi 

sebuah sistem (Pratama, 2017). Rancang bangun adalah proses pembangunan 

sistem untuk menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki 

sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian (Sari, 

2017). Menurut Buchari et al, (2015) rancang merupakan serangkaian prosedur 

untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa 

pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-

komponen sistem diimplementasikan. Menurut Maulani1 et al., (2018) rancang 

bangun adalah menciptakan dan membuat suatu aplikasi ataupun sistem yang 

belum ada pada suatu instansi atau objek tersebut. Menurut Samania et al., (2020) 

rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam 

bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun 

memperbaiki sistem yang sudah ada 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah 

tahap awal dari membuat gambaran dan bentuk sketsa yang belum pernah dibuat 

sama sekali lalu dikelolah menjadi gambaran atau sketsa yang memiliki fungsi 

yang diinginkan. 

 

2. Sistem Informasi 

Menurut Nirsal et al., (2020) sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 

dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. Menurut Andi Jumardi, Aryadi Nurfalaq, (2018) informasi merupakan 
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sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu 

sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. 

Wongso STMIK Dharmapala Riau, (2016) sistem informasi adalah kumpulan atau 

rangkaian komponen yang saling berhubungan, bekerja sama dan saling 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Nurmalasari et al., (2019) 

sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang memenuhi 

kebutuhan pengelolaan transaksi sehari-hari, mendukung operasional, bersifat 

material, dan kegiatan strategis suatu organisasi. Menurut Zamai et al., (2016) 

sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sistem dalam suatu organisasi yang 

merupakan kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur dan kontrol 

yang bertujuan untuk memperoleh jalur komunikasi penting.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan sistem informasi 

adalah kombinasi dari sistem dan informasi yang terkandung di dalamnya dan 

kemudian digunakan untuk keperluan operasional oleh organisasi atau membuat 

sebuah keputusan. 

 

3. Sistem Informasi Geografis 

Menurut Andi Jumardi et al., (2018) Sistem Informasi Geografis diartikan 

sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data 

geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk 

menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam 

suatu informasi berbasis geografis. Menurut Wibowo et al., (2015) dalam 

pengembangan SIG, istilah geografi digunakan karena SIG dibangun atas dasar 

geografi atau istilah spasial. Objek ini menunjuk ke lokasi tertentu dalam suatu 

ruang. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem berbasis komputer pada 

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) adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki 

informasi spasial (referensi spasial). Sistem Informasi Geografis merupakan suatu 

bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafik dengan 

menggunakan peta sebagai antarmuka. SIG terdiri dari konsep beberapa lapisan 
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(layer) dan relasi lebih lanjut Crysta, (2017) Sistem Informasi Geografis tersebut 

adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data referensi 

spasial atau koordinat geografis. Sedangkan Ahaliki, (2016) mengemukakan 

Sistem Informasi Geografis (SIG), atau yang sering disebut dengan sistem 

informasi geospasial adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk 

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

pada lokasi atau posisi benda di bumi. Pendapat tersebut sejalan dengan Rosdiana 

et al, (2015) 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, memperbaiki, 

memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan 

menampilkan data dalam suatu sistem informasi berbasis geografis. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Geografis merupakan suatu sistem yang dapat menyimpan, memanipulasi, 

mengelola data yang dapat dihasilkan menjadi suatu informasi berbasis geografis. 

 

4. Subsistem SIG 

Crysta, (2017) subsistem SIG meliputi data masukan, data keluaran, 

pengelolaan data serta manipulasi dan analisis data. 

a. Input Data, subsistem ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan 

menyiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. 

b. Output Data, subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran dari 

seluruh atau sebagian database baik dalam bentuk softcopy maupun 

hardcopy. 

c.  Manajemen Data, subsistem ini mengatur data spasial dan atribut ke dalam 

database sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipanggil, diperbarui, dan 

diedit. 

d. Manipulasi dan Analisis Data, subsistem ini menentukan informasi yang 

dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu subsistem ini juga melakukan 

manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 
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5. Komponen SIG 

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan 

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

Menurut Wibowo et al, (2015)  komponen SIG terdiri dari perangkat keras, 

perangkat lunak, data dan informasi geografis, dan manajemen. 

a. Perangkat keras (hardware) 

Saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai dari 

PC desktop, workstation, hingga host multi user yang dapat digunakan oleh 

banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, 

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

memiliki memori kapasitas (RAM) besar. Namun fungsionalitas SIG tidak terikat 

ketat dengan karakteristik fisik perangkat keras ini, sehingga keterbatasan memori 

pada PC30 dapat diatasi. Perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG adalah 

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

b. Perangkat lunak (software) 

Jika dilihat dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang 

disusun secara modular dimana basis data memainkan peran kunci. Setiap 

subsistem diimplementasikan dengan menggunakan software yang terdiri dari 

beberapa modul, sehingga tidak heran jika terdapat tool GIS yang terdiri dari 

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

c. Data dan informasi geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang 

diperlukan baik secara tidak langsung dengan mengimpornya dari perangkat lunak 

SIG lain atau secara langsung dengan mendigitalkan data spasial dari peta dan 

memasukkan data atribut dari tabel dan laporan menggunakan keyboard. 

d. Manajemen 

Proyek GIS akan berhasil jika dikelola dan dijalankan dengan baik oleh 

orang-orang dengan keahlian yang tepat di semua tingkatan. 

6. Manfaat SIG 

SIG merupakan sistem informasi yang dapat dikategorikan sebagai sistem 

informasi kegunaan berdasarkan tujuan pengembangan SIG itu sendiri. SIG ini 

dapat masuk dalam kategori Transaction Processing Sistem (TPS), Office 
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Automation Sistem (OAS), Knowladge Work Sistems (KWS), Sistem Informasi 

Manajemen (SIM), Decision Support Sistem (DSS), Expert Sistem (ES), Group 

Decision Support Collaborative Work  Sistem (GDSS), Computer Support Sistem 

(ESS) ini berdasarkan pada kebutuhan informasi yang ada pada GIS. 

Wibowo et al, (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 ruang 

penyimpanan yang besar seperti saat ini, SIG akan dapat mengolah data secara 

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

pemutakhiran data akan lebih mudah. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat SIG ialah sebagai 

media pengolahan, dan memetakan data spasial yang mepresentasikan suatu 

obyek yang dapat diolah sehingga menampilkan suatu informasi. 

 

7. Peta 

Pemahaman tentang peta adalah representasi simbolik dari suatu tempat 

yang  digambarkan sebagai suatu permukaan datar yang menberikan informasi 

tentang suatu negara, luas wilayah, jarak antar wilayah  dan karakteristik dari 

suatu tempat yang di visualkan dengan skala (Sari, 2017).  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa peta dan pemetaan adalah gambaran 

permukaan bumi yang diperkecil dalam skala tertentu yang dilukiskan dalam 

bidang datar. Peta juga merupakan objek kajian dari geografi yang khusus 

membahas keberadaan suatu wilayah daratan dan perairan di dunia. Peta 

menunjukkan lokasi suatu daerah atau tempat tertentu di bumi. Sedangkan proses 

dari pembuatan peta itu sendiri disebut pemetaan. 

 

8. Sumber Daya Lahan 

Lahan pertanian di Indonesia dikelompokkan menjadi lahan pekarangan, 

tegalan/ladang, sawah, perkebunan, tanaman kayu-kayuan, kolam/tambak, padang 

rumput, dan lahan yang sementara tidak diusahakan (padang alang- alang dan 

semak belukar), dengan luas total 70,20 juta ha (Mulyani et al., (2016). Menurut 
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Purwowidodo, (1983:1) lahan mempunyai pengertian suatu lingkungan fisik yang 

mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas 

tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Lahan juga diartikan 

sebagai permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair, bahkan gas. Menurut 

Arsyad, (2010)  lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief 

tanah, vegetasi serta benda diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia. 

Menurut penulis sumber daya lahan yaitu segala sesuatu yang berada 

dipermukaan bumi yang memiliki relief dan dapat digunakan sebagai media 

tanam vegetasi. 

9. Pertanian 

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting 

dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama 

dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyedia pangan 

dalam negeri. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber 

energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karennya sektor pertanian 

adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang 

kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor 

perkebunan, subsektor peternakan. 

Pembangunan dibidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat 

ditawar lagi, karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras dan 

bekerja di sektor pertanian. Sedangkan peranan penting dari sektor pertanian itu 

sendiri adalah membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi 

terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor. Pertanian adalah 

kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya hayati untuk memenuhi 

kebutuhan pangan hidupnya, maupun kebutuhan industri. 

Menurut BPS kabupaten Magetan (2013) pertanian merupakan sebagai 

keseluruhan kegiatan yang meliputi penyediaan komoditas tanaman bahan 

makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang dilakukan 

secara sederhana dengan menggunakan peralatan tradisonal. 
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10. Data Spasial 

Data spasial adalah suatu data yang yang mengacu pada posisi, obyek, dan 

hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan gambaran nyata 

suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, umumnya direpresentasikan 

berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk 

koordinat x,y (vektor) atau dalam bentuk image (raster) yang memiliki nilai 

(Maryanto, 2015). 

Format data spasial secara sederhana format dalam bahasa komputer 

berarti bentuk dan kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan 

lainnya. Dalam SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu 

1. Data Vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke 

dalam kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan 

berakhir pada titik yang sama), titik dan nodes yang merupakan titik 

perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor 

adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. 

Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, 

misalnya pada basis data batas-batas kadaster. 

2. Data Raster (atau disebut juga dengan sel grid) adalah data yang 

dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, obyek geografis 

direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel (picture 

element).Bentuk data raster merupakan gambar (image) atau citra 

yangberbentuk digital. Resolusi dari data ini adalah pixel.Semakin besar pixel 

yang dimiliki, maka semakin bagus (besar) resolusinya. 

 

Gambar 1. Data Vektor & Data Raster 

(sumber http://www.gispedia.com/2016) 



12 
 

 

Data raster diperoleh dari foto atau scanning. Ketika data raster dibuka 

dalam ArcGis, maka ada data yang belum memiliki patokan (referensi) 

kordinat, namun ada juga yang sudah, oleh karenanya untuk menggunakannya 

lebih lanjut, maka akan dilakukan proses georeferencing yang bertujuan untuk 

menyesuaikan dengan letak (kordinat) sebenarnya. Dalam model data raster 

setiap lokasi direpresentasikan sebagai suatu posisi sel. Sel ini diorganisasikan 

dalam bentuk kolom dan baris sel-sel dan biasa disebut sebagai grid. Dengan 

kata lain, model data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data 

spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang 

membentuk grid. Setiap piksel atau sel ini memiliki atribut tersendiri, termasuk 

koordinatnya yang unik. Setiap baris matrik berisikan sejumlah sel yang 

memiliki nilai tertentu yang merepresentasikan suatu fenomena geografik. 

Nilai yang dikandung oleh suatu sel adalah angka yang menunjukan data 

nominal. Akurasi model data ini sangat bergantung pada resolusi atau ukuran 

pikselnya di permukaan bumi. 

11. ArcGis 

Perangkat lunak ArcGis di definisikan oleh Rohim et al, (2015) adalah 

perangkat lunak GIS baru dari ESRI (Environmental Sistems 

Research Institute), yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan data dari 

berbagai format data. Dengan ArcGis pengguna dapat memanfaatkan fungsi 

desktop dan jaringan, selain itu pengguna juga dapat menggunakan fungsi pada 

tingkat ArcView, ArcEditor, ArcInfo dengan fasilitas ArcMap, ArcCatalog dan 

Toolbox. Materi yang disajikan adalah konsep GIS, pengetahuan peta, pengenalan 

dan pengoperasian ArcGis, input data dan pengelolaan data spasial, 

pengoperasian ArcCatalog, komposisi atau layout peta dengan ArcMap, 

pemanfaatan software ArcGis GIS untuk pengelolaan data spasial dan 

tabular serta untuk menyajikan informasi. 

ESRI Indonesia Rohim et al., (2015) sejak diluncurkan pada tahun 

1999, ArcGis Developer ESRI telah menjadi rujukan dalam perkembangan 

teknologi GIS, sekaligus menjadi salah satu pemimpin dalam platform Sistem 

Informasi Geografis di dunia. ArcGis terus berkembang dengan mengadopsi 
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standar tinggi untuk penerapan GIS untuk platform desktop, seluler, server, dan 

web. 

 

Gambar 2. ArcGis 

 Sumber: ESRI (2015) 

 
 

12. 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 

PHP di definisikan oleh Husaini & Dwi P, (2017) umumnya dikenal 

sebagai bahasa pemrograman untuk skrip yang membuat dokumen HTML dengan 

cepat yang dijalankan di server web, dokumen HTML yang dihasilkan dari 

aplikasi bukanlah dokumen HTML yang dihasilkan dari aplikasi, bukan dokumen 

HTML yang dibuat menggunakan editor teks atau editor HTML. Juga dikenal 

sebagai bahasa pemrograman sisi server. 

Lebih lanjut Lucyana (2016) mengatakan secara spesifik, PHP dirancang 

untuk membentuk web yang dinamis. Artinya PHP dapat membentuk tampilan 

berdasarkan permintaan. PHP memiliki kemampuan yang baik dalam hal 

perhitungan matematis, dalam hal informasi jaringan email dan ekspresi reguler. 

Selain itu PHP juga mampu melakukan interface dengan database dengan baik, 

mendukung berbagai database server seperti MySQL, ORACLE, Sysbase. PHP 

dapat berjalan di server web yang berbeda dan di sistem operasi yang berbeda. 

PHP dapat berjalan di sistem operasi UNIX, Windows97, WindowsNT. PHP 

adalah bahasa scripting yang terintegrasi dengan HTML untuk membuat halaman 

web dinamis dan berjalan di sisi server. Artinya semua syntax yang kami sediakan 

akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi dimasukkan ke dalam dokumen 
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HTML sedangkan yang dikirim ke browser hanyalah hasil. Kode PHP dimulai 

dengan tanda yang lebih kecil (<) dan diakhiri dengan tanda yang lebih besar (>). 

Masykur et al, (2015) berargumen bahwa PHP adalah akronim 

berulang untuk PHP Hypertext Preprocessor, yang sebelumnya merupakan 

Personal Home Page, pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdof pada tahun 1995. 

PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat disematkan 

atau ditempelkan ke HTML. PHP banyak digunakan untuk memprogram situs 

web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun CMS.Untuk menjalankan 

PHP, anda membutuhkan webserver seperti Apache, PHP Interpreter, MySQL 

sebagai database. 

 

b. Hyper Text Markup Language (HTML) 

Menurut Pranata et al, (2015) HyperText Markup Language (HTML) 

dikenal sebagai bahasa pengkodean berbasis teks untuk pembuatan suatu halaman 

web, keberadaannya dikenal dengan ekstensi * .htm atau * .html. Definisi lain 

dikemukakan (Surakarta, 2016) HTML adalah bahasa situs web (www) yang 

digunakan untuk menyusun dan membentuk dokumen agar dapat ditampilkan 

dalam program browser. Ketika pengguna mengakses web, dia mengakses 

dokumen seseorang yang ditulis dalam format HTML. Dapat disimpulkan bahwa 

HTML merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau 

dokumen dari web server ke browser. Lebih lanjut Solichin (dalam Maudi, dkk, 

2014) Hypertext Markup Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk 

menampilkan dokumen web. 

Adapun yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu: 

1. Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya 

2. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh 

dunia 

3. Membuat online form yang dapat digunakan untuk menangani pendaftaran, 

transaksi secara online 

4. menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga applet dalam 

dokumen HTML. 

Ciri-ciri HTML adalah sebagai berikut: 

1. tersusun oleh tag-tag seperti <html>….</html> 
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2. pada umumnya tag selalu memiliki tag pembuka dan kemudian tag penutupnya 

3. Tidak case sensitive, artinya huruf kapital maupun bukan huruf kapital akan 

dianggap sama 

4. Nama file berupa *.html atau *.htm. 

c. XAMPP 

Menurut Ramadhani et al., (2019) XAMPP adalah server yang paling 

popular di kalangan programmer, selain fiturnya yang lengkap XAMPP sangat 

mudah digunakan. 

Menurut Surakarta, (2016) XAMPP ialah perangkat lunak bebas yang 

mendukung banyak sistem operasi yang open source, merupakan campuran dari 

beberapa program yang mempunyai fungsi sebagai server yang berdiri sendiri 

(localhost), yang terdiri dari program MySQL database, Apache HTTP Server, 

dan penerjemah ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP 

merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi), Apache, MySQL, PHP dan 

Perl.Program ini tersedia di bawah GNU (General Public License) dan bebas, 

adalah mudah untuk menggunakan web server yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis. Dibawah folder utama XAMPP, terdapat beberapa 

folder penting yang perlu diketahui. 

13. Sublime Text 3 

Menurt Sukatmi & Ani, (2018) sublime text adalah teks editor berbasis 

Python, sebuah teks editor yang elegan, kaya fitur, cross platform, mudah dan 

sederhana yang cukup terkenal dikalangan programmer developer (pengembang), 

penulis dan desainer. Sublime Text 3 mempunyai beberapa keunggulan-

keunggulan yang dapat membantu pengguna dalam membuat sebuah web 

development. Sublime Text 3 mempunyai fungsi untuk membuat perubahan pada 

sebuah kode pada waktu yang sama dan dalam baris yang berbeda, mempunyai 

fungsi yang berguna untuk mengakses file shortcut dengan mudah, dapat mencari 

dan membuka file didalam sebuah project dengan cepat dan mudah, Sublime Text 

3 mempunyai keunggulan dengan plugin yang berbasis Python Plugin API.  Teks 

editor ini juga mempunyai plugin yang sangat beragam, dan ini dapat 

memudahkan pengguna dalam mengembangkan software-nya.  Drag and drop 
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dalam teks editor ini pengguna dapat menyeret dan melepas file teks ke dalam 

editor yang akan membuka tab baru secara otomatis.  Split editing didalam fitur 

ini pengguna dapat mengedit file secara berdampingan dengan klik File->New 

menu into file.  

Aplikasi teks editor inilah (Sublime Text 3) yang kemudian dipilih oleh 

penulis, sebagai aplikasi untuk menulis kode program aplikasi website. Dengan 

segala kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini maka akan lebih mempermudah 

penulis dalam proses pembuatan program. 

14. Google Maps 

Penggunaan Sistem Informasi Geografis tidak terlepas dari peta virtual 

yang disediakan oleh Google Inc. GoogleMaps menurut (Lucyana, 2016) adalah 

layanan globe maya online gratis yang disediakan oleh Google dapat ditemukan di 

http://Maps.Google.com yang menawarkan peta seret dan lepas untuk seluruh 

dunia, serta perencana rute dan lokasi bisnis di AS, Kanada, Jepang, HongKong, 

Cina, Inggris, Irlandia (hanya pusat kota) dan sebagian Eropa. GoogleMaps masih 

dalam versi beta. 

Ariyanti et al., (2015) GoogleMaps merupakan peta dunia yang dapat kita 

gunakan untuk melihat suatu area. Dengan kata lain, GoogleMaps adalah peta 

yang dapat dilihat menggunakan browser. Kita bisa menambahkan fitur 

GoogleMaps ke web yang kita buat atau blog kita, baik yang berbayar maupun 

gratis, bahkan dengan GoogleMaps API. 

Wijaya et al., (2018) berpendapat GoogleMaps adalah layanan peta dunia 

maya yang disediakan oleh Google Inc. GoogleMaps dapat disematkan sebagai 

elemen dalam tata letak antarmuka pengguna yang dirancang oleh pemrogram. 

Untuk menghubungkan aplikasi perangkat lunak dengan GoogleMaps, diperlukan 

kunci yang disebut Kunci API. Fitur GoogleMaps ini dapat digunakan dalam 

beberapa bahasa pemrograman termasuk Android melalui sebuah jembatan 

aplikasi yang disebut Application Programming Interface (API). Google 

menyediakan API bagi pengembang untuk mengintegrasikan aplikasi mereka 

dengan fitur GoogleMaps. Dengan menggunakan GoogleMaps API, peta Google 

dapat diintegrasikan dengan berbagai platform pemrograman, sehingga peta 

Google dapat muncul pada halaman aplikasi. 
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Gambar 3. GoogleMaps  

Sumber:GoogleMaps 

 

15. Website Geographyc Information Sistem (WebGis) 

Yanuardi & Permana, (2018) website adalah keseluruhan halaman-

halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi. 

Lebih lanjut Hariyanto, (2018) dalam website adalah menjelaskan bahwa web 

dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data 

teks, data gambar, data animasi, suara, video dan gabungan dari semuanya, baik 

yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait, dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink). 

Sedangkan menurut Isnaveni, (2020) web adalah sekumpulan halaman 

yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital 

baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan 

melalui jalur koneksi internet. 

WebGis merupakan sebuah web mapping. Web mapping yang dimaksud 

dalam WebGis bukan pemetaan internet, dan berarti tidak hanya menampilkan 

peta (yang berupa gambar statis) ke dalam situs internet. Namun, dapat 

berinteraksi dengan user. WebGis juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

yang kompleks yang dapat diakses di internet, untuk mengakuisi, menyimpan, 

mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data tanpa 

memerlukan perangkat lunak GIS. Web mapping memanfaatkan fungsi 

interaktifitas yang ada aplikasi GIS dalam bentuk web (Rusman, 2018). 
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Ramadhani et al., (2019) WebGis merupakan Sistem Informasi Geografis 

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

merupakan kombinasi pemetaan desain grafis, peta digital dengan analisis 

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

bagian desain web dan pemetaan web. 

Ada tiga hal pokok yang harus dipahami dan dipersiapkan untuk 

mengelola sebuah website (Tedyyana & Kurniati, 2016) 

1. Domain name: alamat di internet, dapat diibaratkan sebagai alamat 

rumah.Contohnya buletindo.com, Google.com, ristek.go.id, atau sctv.co.id. 

2. Web hosting: tempat menyimpan file-file untuk website anda, ibaratnya ini 

adalah fisik bangunan rumah.  

3. Web content: file-file halaman web, gambar, atau file pendukung lainnya yang 

dirangkai menjadi sebuah tampilan halaman web yang terstruktur. Ini 

ibaratnya perabot yang ada di dalam rumah. 

WebGis merupakan Sistem Informasi Geografi berbasis web yang terdiri 

dari beberapa komponen yang saling terkait. WebGis merupakan gabungan antara 

design grafis pemetaan, peta digital dengan analisis geografis, pemrograman 

komputer, dan sebuah database yang saling terhubung menjadi satu bagian web 

desain dan web pemetaan (Ramadhani et al., 2019) 

Sistem Informasi Geografis dikembangkan berdasarkan pada prinsip 

input/masukan data, managemen, analisis dan representasi data. Di lingkungan 

web prinsip tersebut di gambarkan dan di implementasikan seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 1. Implementasi Prinsip SIG dengan Web 

Prinsip SIG Pengembangan Web 

Data Input Klien 

Manajemen Data DBMS dengan komponen spasial 

Analisis Data GIS Lbrarty di Server 

Reprentasi Data Klien Server 

Sumber: Ramadhani et al., (2019) 

 

16. Unified Modeling Language (UML) 

 UML didefenisikan Yunita & Devitra, (2017) merupakan bahasa visual 

untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem. UML adalah sebuah 
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bahasa yang telah menjadi standar industri untuk visualisasi, merancang, dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak.Tetapi karena UML juga 

menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok 

untuk penulisan perangkat lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti 

C++, Java, dan VB.Net. Berikut ini adalah berbagai macam diagram UML: 

1) Usecase diagram 

Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user 

(pengguna) sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 

bagaimana sebuah sistem di pakai. 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. Adapun symbol use case 

diagram dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2. Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2 
 

Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3 
 

Generalization 

 
Hubungan dimana objek anak (descendent 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada diatasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 

 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit.  

5 

 

Extend 

 
Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 

 
Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

7 

 

Sistem 

 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8 

 

Use Case 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

9 

 

Note 

 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

Sumber: Yunita & Devitra, (2017) 
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2) Class diagram 

Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari 

suatu sistem.Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur class dari 

suatu sistem. Hal ini disebabkan karena class adalah deskripsi kelompok obyek-

obyek dengan property, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Adapun symbol 

class diagram dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Generalization Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

2 

 

Narcy 

Association 
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih 

dari 2 (dua) objek. 

3 Class1

 

Class 

 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama. 

4 

 

collaboration 

 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi semua aktor. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6 
 

Dependency 

 
Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang tergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri. 

7  Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan objek 

lainnya. 

Sumber: Yunita & Devitra, (2017) 

3) Activity diagram 

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 

 

Actifity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain. 

2 

 

Action 

 

State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi. 
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No Gambar Nama Keterangan 

3 
 

Intital Node 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 

Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 

5 

 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi bebarapa aliran. 

Sumber: Yunita & Devitra, (2017) 

4) Sequence diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 

scenario, diagram ini menunjukan sejumlah contoh obyek dan message (pesan) 

yang diletakkan diantara obyek-obyek ini didalam usecase. Komponen utama 

sequence diagram terdiri atas obyek yang dituliskan dengan kotak segiempat 

bernama message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang 

ditunjukkan dengan progress vertical. Berikut simbol sequence diagram dapat 

dilihat pada tabel berikut 

Tabel 5. Sequenced  Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktivitas 

yang terjadi. 

3 

 
 

Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktivitas 

yang terjadi. 

Sumber: Yunita & Devitra, (2017) 

17. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Yunita & Devitra, (2017) ERD adalah bentuk paling awal dalam 

melakukan perancangan basis data relasional. Jika menggunakan OODMBS 

maka perancangan ERD tidak perlu dilakukan. Entity Relationship diagram 

merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menghubungkan antar elemen 

dimana pada tahap selanjutnya dapat di implementasikan ke dalam bentuk tabel 

relasi (Rosmalina & Indra, 2018). Sedangkan menurut Riestiana & Sukadi, 

(2016) ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang 

disimpan dalam sistem secara abstrak 
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Jadi dapat disimpulkan Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan 

model dalam pengelolaan basis data untuk menjelaskan hubungan yang dimiliki 

antar data dalam suatu database berdasarkan objek data yang memiliki 

hubungan atau relasi. 

 

18. Research and Development (R&D) 

Menurut Mumpuni, (2017) metode penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiyono, (2008) R&D 

merupakan prosedur penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan yang dikembangkan tersebut 

 Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa research & development 

merupakan suatu metode pengujian dan pengembangan sistem dari produk yang 

sudah ada dikembangkan menjadi suatu produk yang baru. 

 

19. Pengujian Sistem 

Menurut Mustaqbal et al, (2015) black box testing berfokus ada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Menurut 

Nidhra, (2012) pengujian black box disebut juga dengan pengujian fungsional, 

suatu teknik pengujian fungsional yang merancang kasus pengujian berdasarkan 

informasi dari spesifikasi. 

 Untuk menguji sistem aplikasi yang dirancang, perlu menggunakan 

pengujian black box. Klasifikasi black box testing mencakup beberapa pengujian 

yaitu: 

a. Pengujian fungsional, pengujian ini dilakukan dalam bentuk tertulis untuk 

memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang diharapkan. 

b. Pengujian asap (smoke testing), pengujian ini dilakukan untuk memeriksa 

apakah aplikasi tersebut sudah siap untuk pengujian yang lebih besar dan 

bekerja dengan baik tanpa cela sampai tingkat yang paling diharapkan. 

c. Recovery testing, pengujian ini pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa 

seberapa cepat dan baiknya aplikasi bisa pulih terhadap semua jenis crash atau 

kegagalan hardware masalah bencana dan lain-lain. 
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Black box adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji 

fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. 

Pengetahuan khusus dari kode aplikasi/struktur internal dan pengetahuan 

pemrograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus dibangun di sekitar 

spesifikasi dan persyaratan, yakni aplikasi apa saja yang seharusnya dilakukan. 

Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, 

persyaratan dan Desain untuk menurunkan uji kasus. 

Pengujian pada black box berusaha menemukan kesalahan seperti: 

1) Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2) Kesalahan interface 

3) Kesalahan dalam struktur dan atau akses database eksternal 

4) Kesalahan kinerja 

5) Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian ini ialah: 

1. Penelitian (Wismarini & Khristianto, 2014) dengan judul Pemodelan Aplikasi 

InformasiGeospasial Potensi dan Pendayagunaan Sumber Daya Wilayah serta 

Matapencaharian Penduduk Desa Kabupaten Grobogan berbasis WEBGIS 

penelitian ini bertujuan untuk mendorong minat para calon investor dalam 

memilih dan memutuskan pilihan berinvestasi, maka dipandang perlu adanya 

sebuah apikasi SIG berbasis WEB tersebut. Sedangkan Pemodelan Aplikasi 

berbasis WebGis untuk Informasi dan data Geospasial Potensi dan 

Pendayagunaan sumber daya wilayah pada kabupaten Grobogan sebagai 

upaya pengembangan matapencaharian penduduk Desa, yang dihasilkan 

dalam penelitian ini, dimaksudkan adalah dalam rangka dapat 

mendokumentasi, merepresentasi data geospasial potensi dan pendayagunaan 

sumber daya wilayah kabupaten Grobogan secara komprehensif, sehingga 

dapat bermanfaat untuk mendistribusi dan mengambil data dan informasi 

secara online bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan. 
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2. Penelitian (Sasoeng et al., 2018) dengan judul Rancang Bangun Sistem 

Informasi Geografis Potensi Sumber daya lahan di Kabupaten Talaud Berbasis 

Web. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Geografis yang 

didesain untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan seluruh jenis data 

yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan sumber daya lahan. 

Penelitian ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP, ArcGis, 

GoogleMaps API. 

3. Penelitian (Daya et al., 2020) dengan judul Sistem Informasi Monitoring dan 

Evaluasi Potensi Sumber daya lahan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari 

penelitian ini adalah sistem informasi monitoring dan evaluasi potensi sumber 

daya lahan provinsi Sulawesi Selatan berbasis web. Kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah jika mekanisme pelaporan surat bisa didigitalisasi 

menjadi sistem informasi maka menjadi lebih efektif dan efisien dalam 

pengambilan data sehingga memudahkan pengambil kebijakan daerah 

khususnya Biro Perekonomian dalam memperoleh informasi terkait potensi 

sumber daya lahan provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Penelitian (Susanto et al., 2016) dengan judul  Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Lahan Pertanian dan Komoditi Hasil Panen Kabupaten Kudus. Hasil 

penelitian ini  yaitu memetakan lahan pertanian dan hasil komoditi di 

Kabupaten kudus dengan menggunakan website dan GoogleMaps API. 

Merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan 

Pertanian dan Komoditas Hasil Panen yang selama ini dalam proses 

pendataannya masih manual diganti dengan sebuah sistem yang 

mempermudah dan efisien untuk pendataan lahan pertanian dan komoditas 

hasil pertanian. 

2.3. KerangkaPikir 

Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi. Kerangka pikir penelitian ini dibuat didalam 

bentuk skema seperti gambar berikut 
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Pertanian merupakan sumber daya hayati yang dimanfaatkan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai penunjang perekonomian masyarakat 

yang ada di kecamatan Wotu. 

 

Kecamatan Wotu memerlukan sebuah WebGis untuk mendapatkan informasi 

mengenai pemetaan Sumber daya alam Pertanian sehingga masyarakat mudah 

mengakses informasi yang akurat. WebGis yang dibangun dilengkapi dengan Google 

Maps, pemrograman PHP dan database MySQL 

Dengan adanya WebGis Sumber Daya Lahan Pertanian di Kecamatan Wotu 

diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

 

Permasalahan yang timbul yaitu masyarakat yang berada dikecamatan Wotu rata-rata 

mata pencariannya adalah petani.Untuk mendapatkan akses informasi mengenai data 

pertanian masyarakat harus datang langsung ke Dinas Pertanian atau Balai Penyuluh 

pertanian. Banyak masyarakat yang tidak tau potensi pertanian yang ada 

diwilayahnya, dimana saja sumber daya pertanian tersebar dan luas lahan pertanian 

yang ada dikecamatan Wotu  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Kerangka Pikir  

Sumber: Hasil Rancangan Penulis, (2021) 


