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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Luas wilayah pemerintahan kabupatenluwu kurang lebih 3.000,25 km2 dan 

terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2017 yang dipisahkan menjadi 227 

kota/kelurahan. Kecamatanlatimojong merupakanwilayah terbesar di 

kabupatenluwu, kecamatanlatimojong tercatat sekitar 467,75 km2 atau sekitar 

15,59 persen dari wilayah pemerintahan luwu, disusul oleh kecamatanwalenrang 

utara dan walenrang barat sekitar 259,77 km2 dan 247,13 km2, masing-

masingatau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sementara itu, kecamatan yang memiliki 

wilayah terkecil adalah kecamatanbelopa utara dengan luas wilayah sekitar 34,73 

km2 atau hanya sekitar 1,16 persen. (portal.luwukab) 

Kecamatan walenrang timur merupakan salah satukecamatan yang ada di 

wilayah luwu, secara geografis atau batas wilayah sebelah utara 

kecamatanwalenrang, sebelah selatan teluk bone dan sebelah barat kota palopo, 

walenrang timur sendiri memiliki luas wilayah 63,65 km2, jumlah kelurahan/desa 

adalah 8 dan 42 dusun. (BPS, Lokal Walenrang Timur Dalam Angka, 2019) 

(Alimudin, 2017).Pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan pembangunan manusia, namun bila berbicara mengenai masalah 

pendidikan akan semakin banyak masalah yang muncul, dikarenakan pendidikan 

sangatlah komplek. Dikarenakan pendidikan adalahurusan wajib pemerintah yang 

mana stakeholder-nya adalah masyarakat sehingga secara tidak langsung kinerja 

dari Dinas Pendidikan. 

(Aini, 2007).Sistem GeografisInformation Sistem merupakan suatu sistem 

informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk berkerja dengan 

menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi 

keruangan).Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisa dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada 

kondisi bumi.Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, 

seperti query dan analisa statistik dengan kemampuan visualisasi dananalisa yang 

unik yang dimiliki oleh pemetaan. 
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Wilayah walenrang timur belum memiliki media data yang dapat 

menampung dan menyebarkan data geografis, sejauh menerangi wilayah tersebut 

melalui data geografis (sekolah), sehingga penting untuk menyusun kerangka data 

geografis dengan peningkatan kecepatan pelaksanaan media penyebaran data 

geografis yang menjadi isu terkini.Selanjutnya, diterapkan kedalam bentuk 

website yang menampilkan visualisasi data dalam bentuk pemetaan sebuah 

wilayah, pada titik-titik lokasi yang ada.Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan, maka peneliti berinsiatif mengangkat judul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Geografis Pemetaan Sekolah Di Kecamatan Walenrang Timur Berbasis 

Webgis”. 

 

1. 2 Rumusan masalah 

Berdasarkan masalah latar belakang yang telah diungkapkan, rencana masalah 

dalam ulasanini adalah; 

1. Bagaimana menyajikan sistem informasi geografis pemetaan sekolah dalam 

bentuk website. 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi geografis (SIG) 

berbasis website dikecamatan walenrang timur. 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rencana tujuan dari penelitian ini 

adalah; 

1. Menyajikan sistem informasi geografis pemetaan sekolah ke dalam bentuk 

website. 

2. Merancang dan membangun sistem informasi geografis pemetaan sekolah 

dikecamatan walenrang timur berbasis website. 
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1. 4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan membantu untuk memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

Menumbuhkan potensi diri dalam mengkaji dan menangani suatu masalah serta 

merencanakan dan membangun sistem informasi geografis berbasis website. 

2. Manfaat bagi Universitas Cokroaminoto Palopo 

 Sebagai bahan acuan atau pedoman bagi program studi informatika dalam 

menciptakan informasi tentang sistem informasi geografis berbasis website. 

3. Manfaat bagi sekolah dan masyarakat. 

Memudahkan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan data informasi 

terkait dengan sebaran fasilitas sekolah dikecamatan walenrang timur secara cepat 

dan tepat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Rancang Bangun 

Menurut (Hutahaean, 2015).(dalam Febriani et al., 2020).Rancang 

merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisis dari sebuah 

sistem kedalam bahasa pemograman untuk mendeksripsikan dengan detail 

bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Sedangkan 

pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan baru 

maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian. 

Disimpulkan bahwa merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan 

hasil analisis dari sebuah sistem kedalam bahasa pemograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail. 

 

2. Sistem  

Menurut (Tohari, 2014).(dalam Fidya Arie Pratama & R, 2015).Sistem 

dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan 

berinteraksi, serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang 

dirancang untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.Prinsip umum sistem 

yang baik adalah “Sistem yang baik adalah sistem yang selalu menyesuaikan 

dengan perubahan lingkungan disekitarnya.Sistem tersebut harus dinamis menuju 

pada keadaan yang lebih baik secara berkelanjutan”. 

Disimpulkan bahwa Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas 

komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran 

informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. 

 

3.  Informasi 

Menurut Jogianto (2005:8).(dalam Susianto & Guntoro, 2017).Informasi 

diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan pengertian informasi, menurut Tata 

Sutabri adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpresentasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 
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Menurut Raymond Mc.Leod informasi adalah data yang telah diolah 

menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai informasi, maka dapat 

disimpulkan bahwasanya informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu 

bentuk yang penting bagi sipenerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat 

dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan 

yang akan datang. 

 

4. Sistem Informasi Geografis 

 (Segonang, 2020). Sistem informasi geografis (SIG) adalah suatu sistem 

yang menekankan pada informasi mengenai daerah-daerah beserta keterangan 

(atribut) yang terdapat pada daerah-daerah dipermukaan bumi.Sistem informasi 

geografis merupakan bagian dari ilmu geografi teknik (Geographical 

Teachnique)berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi data-data keruangan (spasial) untuk kebutuhan atau kepentingan 

tertentu.Seiring dengan kemajuan perkembangan komputer, SIG telah mengalami 

kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga meruapakan suatu 

keharusan dalam perencanaan, analisis dan pengambilan keputusan atau 

kebijakan. 

 Disimpulkan bahwa SIG adalah sistem komputerisasi yang memungkinkan 

penangkapan, percontohan dan pemanipulasi data acuan geografis sebagai fasilitas 

menyiapkan, merepresentasikan dan menginterpretasi fakta yang berkaitan dengan 

permukaan bumi. 

 

5. Kemampuan SIG 

Menurut (Eddy prahasta, 2009).(dalam Ferdiansyah et al., 2017). Sistem 

informasi geogarfis mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data 

pada suatu titik tertentu dibumi, menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya 

memetakan hasilnya; 

1.Memasukkan dan mengumpulkan informasi geografis (spasial dan karakteristik) 

2. Memasukkan informasi geografis 

3. Memeriksa, menyegarkan (mengubah) informasi geografis 
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4. Simpan atau tinjau informasi geografis 

5. Mengawasi, mengontrol, dan memecah informasi geografis 

6. Menghasilkan hasil informasi geografis sebagai panduan topikal (perspektif dan 

format), tabel, diagram (garis besar) laporan, dan lain-lain, baik dalam versi 

cetak maupun struktur softcopy. 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa SIG merupakan satu komponen yang saling 

bekerja sama baik perangkat keras, lunak dalam proses pengelolaan informasi 

geografis. 

 

6. Sekolah 

 Menurut Mudyahardjo,(dalam Hidayat & Makmun, n.d.).Pendidikan secara 

sempit atau sederhana adalah persekolahan.Pendidikan adalah pengajaran yang 

diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal.Pendidikan adalah 

segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang 

diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan 

kesadaran penuh terhadapat hubungan-hubungan dan tugas sosial. 

 Menurut Driyarkara, (Driyarkara, 1980: 78). Ki Hajar Dewantara 

mengartikanpendidikan sebagai tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-

anak.Sementara itu, menurut Driyarkara, pendidikan adalah pemanusiaan manusia 

muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. 

 Disimpulkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani 

dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai 

kedewasaanya serta mencapai tujuan agar mampu melaksanakan tugas hidupnya 

secara mandiri. 

 

7. Pemetaan 

 Menurut Dedy Miswar (2012).(dalam Peta & Umum, 2020). Peta 

merupakan gambaran permukaan bumi diperkecil, dituangkan dalam selembar 

kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Melalui sebuah peta kita 

akan mudah dapat melakukan pengamatan terhadapat permukaan bumi yang luas, 

terutama dalam hal waktu dan biaya. Peta mempunyai fungsi untuk mencatat atau 
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menggambarkan secara sistematis lokasi data permukaan bumi, baik data yang 

bersifat fisik maupun data budaya yang sebelumnya telah ditetapkan. 

 Disimpulkan bahwa pemetaan kegiatan pendokumentasian atau perekam 

data dalam bentuk grafis keletakan dan lokasi cagar budaya sebagai acuan dalam 

menentukan aspek pelestarian. 

 

8. Google earth 

 Menurut (Much Aziz dan Atikah, 2014). (dalam Islami et al., n.d.).Google 

earth adalah carayang bisa dirasakan dengan mudah mengukur jari-jari bumi oleh 

berbagai praktisi. Namun pengguna google erarthtidak lah dirasakan secara nyata, 

karena google erath adalah hasil dari foto satelit yang dibuat dalam bentuk 3 

dimensi. 

 Menurut (Arsyad, 2011:15).(dalam Chairunisa, 2018).Google earth adalah 

sebuah program globe virtual yang disebut dengan earth viewer yang dibuat oleh 

keyhole,Inc. Program ini adalah suatu program yang memetakan suatu bumi dari 

superimposisi suatu gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit. 

 Disimpulkan bahwa Google Earth sebuah program globe virtual yang 

memetakan permukaan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari 

pemetaan satelit, fotografi udara dan globe GIS 3D. 

 

9. Web-Gis 

Menurut Kusumahati et al (2014). (dalamWebgis, 2018). WebGis (Web 

based Gis) adalah aplikasi sistem informasi geografis yang terdistribusi didalam 

jaringan komputer untuk menyebarluaskan dan mengintegrasikan informasi 

geografis secara visual pada jaringan internet. Webgisdibandingkan dengan 

deskopGIS memberikan beberapa manfaat seperti pemangkasan kurva, 

pembelajaran untuk penggunaan akhir, efisiensi beban kerja sumber daya manusia 

untuk instalasi, efisiensi biaya dukungan dan pemeliharaan teknis dan keunggulan 

dalam hal integrasi data non spasial dan data spasial. 

 

10. Google Maps Api 

 Menurut (Fazry,2012). (dalam Trimble et al., 2020).Google map merupakan 

aplikasi peta digital online yang dikembangkan google sebenarnya sama seperti 
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google earth, tetapi google maps berbasis web. Definisi menurut Wikipedia 

google maps adalah sebuah jasa peta selain dari tipe data yang sudah ada. Sebuah 

kelas didefiniskan menggunakan keyword class. Didalam java terdapat dua jenis 

tipe data yaitu tipe data primitif dan tipe data object/class. Tipe data primitif 

merupakan tipe data sederhana dan sudah terdapat secara built ini didalam java. 

Ada delapan tipe data primitif pada java yaitu byte, short, int, long, float, double, 

boolean, dan char. Sedangkan tipe data object merupakan tipe data yang 

didefiniskan menggunakan keyword class 

 Disimpulkan bahwa google maps api merupakan komponen produk yang 

berbasis geospatial dari google untuk melakukan berbagai fungsi terkait aplikasi 

pemetaan. 

 

11. Xampp  

 Menurut (Aditya, 2011).(dalam Pasaribu et al., 2021).Xampp adalah 

software web server apache yang didalamnya sudah tersedia database server 

MySQL dan support PHP programing. Jadi xampp merupakan paket installasi 

apache, PHP dan MySQL instant yang dapat digunakan untuk membantu proses 

installasi ketiga produk tersebut.  

 Menurut Bertha, Sidik, (2014:72).(dalam Cut et al., 2019), menyatakan 

bahwa : xampp(x(windows/linux) apache Mysql php dan perl) merupakan paket 

server web php dan database mysql yang paling populer dikalangan pengembang 

web dengan menggunakan PHP dan MysQL sebagai databasenya.  

 Disimpulkan bahwa Xampp sebuah web server yang berjalan pada operasi 

cross-platform untuk mengelola website dalam penyimpanan database 

 

12. Sublime text 

 Menurut Bos (2014:12)(dalam Pahlevi et al., 2018). Menjelaskan sublime 

text merupakan salah satu text editor yang sangat powerfull yang dapat 

meningkatkan produktivitas dan mengembangkan kualitas kode yang tinggi. 

 Menurut Eric Haughee dalam sujana Cristian (2013),(dalam Permana, 

2018). Bahwa sublime text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat 

berjalan di berbagai platformoperating system dengan menggunakan teknologi 

phyton API. 
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 Disimpulkan bahwa Sublime text sebuah editor kode sumber lintas platform 

shareware dengan antarmuka pemograman aplikasi python.  

13. Quantum GIS 

 Menurut (Hawi, 2018). (dalam Eka et al., 2019).QGIS merupakan perangkat 

lunak pengolah SIG yang bersifat open source yang user friendlty.QGIS juga bisa 

diaplikasikan dibanyak sistem operasi, misalnya linuxOS, MacOS, Windows, dan 

Android.Qgisdidukung berbagai macam format dan penggunaan pada vector, 

raster, basisdata. Fungsi yang diutamakan untuk diteliti pada penelitian ini yaitu 

fungsi pada geoprocessing tools untuk pengolah data vector seperti clip, 

intersection, buffer, dissolve, merge dan union. 

 Kesimpulanya adalah Quantum Gis sistem perangkat lunak GIS untuk 

membuat peta dengan banyak lapisan menggunakan berbagai proyeksi peta yang 

terdiri dari lapisan data raster dan data vektor. 

 

14. Unifield Modeling Language (UML) 

 Menurut Nugroho Adi, (2009).(dalam Fitria, 2013) menjelaskan bahwa 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah menjadi 

standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan 

sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model 

sebuah sistem. 

 UML sesuai dengan kata terakhir dari kepanjangan, UML itu adalah salah 

satu bentuk language atau bahasa.Menurut pencetusnya, UML didefinisikan 

sebagai bahasa visual untuk menjelaskan, memberikan spesifikasi sistem. UML 

bisa digunakan untuk: 

1. Menggunakan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat 

dengan use case dan aktor. 

2. Menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, 

dibuat dengan interaction diagram 

3. Menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk class 

diagram 

4. Membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah 

sistem dengan state transition diagram 
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5. Menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan 

development diagram 

6. Menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotypes 

  Dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa spesifikasi standar untuk 

mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun sistem perangkat lunak. 

 

15. Black Box 

 (Nirsal et al., 2019).Pengujian sistem menggunakan Black box, yang 

bertujuan melakukan analisis sistem untuk mencari kesalahan pada kesalahan 

interface, kesalahan performance, kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir.  

 Menurut Hanifah, dkk, (2016). (dalam Setiawan et al., 2020)Black box 

testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi 

melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

 Disimpulkan bahwa pengujian Black box merupakan metode pengujian 

perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui 

internal kode atau program. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Dibawah ini ada beberapa hasil dari penelitian relevan yaitu: 

1. Penelitian Dani Hamdani, R.A.E Virgana T Saptanji, (2019) dengan judul 

perancangan model sistem informasi geografis untuk monitoring sebaran 

jumlah penduduk di kota cimahi. Penelitian ini bertujuan menginformasikan 

mengenai sebaran jumlah penduduk dan penyajian informasi melalui bentuk 

peta visual dan memanfaatkan Sistem informasi geografis sebagai media 

informasi jumlah data penduduk, dalam bentuk peta dengan menggunakan 

aplikasi QGIS yang kemudian dikonversi kedalam PostgresSQL sehingga 

menghasilkan tipe data Geometry.  

2. Penelitian Dedi Darwis, dkk, (2020)dengan judul aplikasi sistem informasi 

geografis pencarian puskesmas di kabupaten lampung timur, penelitian ini 

bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi 

mengenai lokasi, rute dan fasilitas puskesmas yang ada di kabupaten lampung 

timur dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi geografis dan sistem ini 

merupakan sarana yang digunakan pemerintah yang transparan merupakan 
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bagian dari e-Government. Adapun metode penelitian menggunakan metode 

model prototipe dengan 5 fase tahapan communication, deployment, delivery, 

and feedback. 

3. Penelitian Ridwan Renaldi, Dimas Aryo Anggoro, (2020) dengan judul sistem 

informasi geografis pemetaan sekolah menegah atas/sederajat di kota surakarta 

menggunakan leaflet javascript library berbasis website, penelitian ini 

menggunakan metode waterfall. Metode tersebut dipakai dalam pendekatan 

untuk peningkatan software yang digunakan dalam merancang proyek dengan 

siklus hidup yang sekuensial. Model SDLC diantaranya adalah model waterfall 

dan dalam model ini memiliki beberapa tahap yang harus dilalui, dimulai dari 

analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian serta pemeliharaan sebelum 

pengembangan produk. 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten luwu adalah instansi 

pemerintah untuk menangani sebuah masalah yang berkaitan dengan pendidikan 

(sekolah) yang ada di kabupaten luwu khususnya di kecamatan walenrang timur 

dan belum mempunyai sistem informasi geografis peta persebaran sekolah yang 

berbasis online. 

Kecamatan walenrang timur mempunyai 8 desa dan 42 dusun yang tersebar 

di beberapa desa dan masing-masing desa memiliki sarana dan prasaran seperti 

sekolah yang ada di kecamatan walenrang timur.Masalah yang dihadapi adalah 

jarak lokasi sekolah dan fasilitas sarana dan prasarana sekolah tersebut yang ada 

ada didalamnya, adanya aplikasi SIG dapat membantu stakeholder mengelola 

sekolah dalam hal sistem informasi geografis mengetahui informasi ditiap sekolah  

berdasarkan kordinat sekolah, yang ada diwilayah tersebut adapun aplikasi 

penunjang dalammembuat aplikasi ini seperti arcgis, quantum gis, google earth, 

arcgis online.  

Guna memperkecil permasalahanyang ada diatasdanuntuk memudahkan 

dalam memperolehan informasiyang akurat dan cepat sehingga dibuatlah 

pemetaan sistem informasi sekolah berbasis Webgis. 
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Gambar 1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


