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ABSTRACT 

 

The development of technology is progressing very rapidly, this can be proved by 

the many innovations that have been made in the world, one of which is a mobile 

device. This development is very helpful in presenting information quickly and 

efficiently. Geographic Information Systems mapping of public services in the city 

of Palembang created to ease the public, especially tourists in finding information 

on several points of interest that became a major center in the city of Palembang, 

like ATM, hospitals, tourism, hotel and shopping center. System development 

method used is the Model Waterfall, which has five stages, namely 

communication, planning, modeling, construction, and delivery systems. The 

system is built using PHP and Java programming language and MySQL as its 

database. The results of this study are geographically mapping application to find 

out the public service owned by the city of Palembang. 

 

Keywords : Geographic Information Systems (GIS), Public Services, PHP, Java, 

Android, Waterfall Development Method 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia, salah 

satunya adalah perangkat mobile. Perkembangan ini sangat membantu dalam 

menyajikan informasi yang cepat dan efisien. Sistem Informasi Geografis 

pemetaan pelayanan umum di kota Palembang dibuat untuk memberi kemudahan 

masyarakat khususnya wisatawan dalam menemukan informasi mengenai 

beberapa tempat menarik yang menjadi pusat utama di kota Palembang, seperti 

ATM, rumah sakit, pariwisata, hotel dan pusat pembelanjaan. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Model Air Terjun 

(Waterfall) yang memiliki lima tahapan yaitu komunikasi, perencanaan, 

pemodelan, konstruksi, dan penyerahan sistem. Sistem ini dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Java serta MySQL sebagai basis 

datanya. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pemetaan secara geografis untuk 

mengetahui pelayanan umum yang dimiliki kota Palembang. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis (SIG), Pelayanan Umum, PHP, Java, 

Android, Metode Pengembangan Waterfall. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat pada saat ini berpengaruh pada 

perkembangan perangkat mobile khususnya android.  Perkembangan ini sangatlah 

membantu dalam menyajikan informasi yang cepat dan efisien melalui perangkat 

android, baik itu informasi dibidang transportasi, olahraga, wisata, usaha maupun 

pelayanan umum lainnya. 

Pelayanan umum merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai apa yang 

mereka butuhkan. Pelayanan umum ini meliputi: sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, sarana keamanan, sarana komunikasi, pariwisata, industri, dan instansi 

pemerintah. Pelayanan umum atau yang sering disebut dengan pelayanan publik 

juga merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan di 

laksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Ratminto dkk, 2014:5). 

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Sumatera Selatan, Kota Palembang yang 

terkenal dengan sebutan kota terbersih se-Indonesia di tahun 2011, mempunyai 

banyak tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat terutama wisatawan seperti: 

sarana pariwisata, rumah sakit, hotel, ATM dan pusat pembelanjaan. Tempat 

pelayanan umum ini sering kali menjadi pusat kunjungan bagi wisatawan saat 

berkunjung ke Palembang.  

Hal ini tidak sebanding dengan pelayanan yang ada. Di mana hampir setiap 

tempat-tempat menarik yang ada di Palembang tidak diketahui oleh wisatawan 

karena kurangnya informasi mengenai pelayanan atau fasilitas umum lainnya 

yang tersedia di Palembang. Masyarakat yang datang ke daerah tersebut merasa 

bingung untuk menentukan lokasi yang ingin dituju karena mereka belum tahu 
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letak posisi dari pelayanan atau fasilitas itu berada, sehingga menyulitkan mereka. 

Tak sedikit orang pun enggan untuk membawa peta kemana-mana dikarenakan 

ukuran yang terlalu besar, sulit untuk membaca arah peta itu sendiri, dan tidak 

lengkapnya pelayanan atau fasilitas umum yang berada di peta. Media informasi 

yang tersedia saat ini hanyalah berupa media cetak (koran, brosur, buku) serta 

media televisi dan website.  

Hampir setiap informasi tersebut dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk 

dimanfaatkan sesuai keperluan masing-masing. Salah satunya adalah keperluan 

untuk mengambil uang terdekat. Beberapa masyarakat sering kali mengalami 

kesulitan untuk mencari mesin ATM. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem 

yang berisikan informasi untuk mencari pelayanan umum terdekat. Sehingga 

dapat mempermudah aktivitas masyarakat serta dapat bermanfaat untuk penduduk 

sekitar maupun pengujung.  

Sistem informasi geografis (SIG) merupakan salah satu bentuk sistem 

dengan konsep yang bisa diterapkan untuk memberikan informasi pemetaan 

pelayanan umum di Palembang dalam bentuk peta digital. Sistem ini merelasikan 

data spasial berikut atribut-atributnya, memodifikasi bentuk, warna, ukuran dan 

simbol yang digabungkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga 

para pengguna dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan 

berbagai cara (Prahasta, 2009:117). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai 

topik penelitian dengan judul “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pelayanan 

Umum di Palembang Berbasis Android” dengan dilakukan penelitian ini 

diharapkan kebutuhan informasi akan pelayanan umum di Palembang dapat 

terpenuhi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana memetakan pelayanan umum di kota Palembang secara 

geografis? 

b. Bagaimana menampilkan pelayanan umum di peta beserta informasinya? 
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c. Bagaimana membangun sistem informasi geografis yang dapat berjalan di 

dua platform berbeda?  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini di peruntukkan kepada user (pengguna handphone android) 

untuk mengetahui pelayanan umum yang ada di Palembang. 

b. Cara pengaksesan aplikasi ini harus online dan untuk mengetahui letak dari 

posisi pelayanan umum menggunakan bantuan Google Maps. 

c. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Java serta mySQL sebagai 

database-nya. 

d. Informasi yang ditampilkan berupa nama lokasi, alamat, dan keterangan 

mengenai lokasi tersebut.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah merancang dan 

membangun sebuah sistem yang berisi informasi secara geografis mengenai 

pemetaan pelayanan umum yang ada di kota Palembang. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai sarana informasi yang berguna terutama untuk pelayanan umum 

yang ada di Kota Palembang berupa informasi lokasi dan bagaimana cara 

mencapainya dalam bentuk visual yang dapat diakses melalui mobile phone. 

b. Memudahkan wisatawan dalam pencarian lokasi pelayanan umum di 

Palembang sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.  

c. Memberikan informasi letak pelayanan umum saat berada di suatu lokasi 

tertentu. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang dijadikan sebagai penelitian adalah secara umum merupakan 

wilayah kota Palembang. Terletak diantara koordinat 2o 59’ 27” Lintang Selatan 

(LS) dan 104o 45’ 23” Bujur Timur (BT). Jangka waktu penelitian yang dilakukan 
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kurang lebih sekitar 8 bulan yang akan di mulai pada tanggal 1 Juli 2015 hingga 

akhir bulan Februari 2016. 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini adalah 

dilakukan dengan cara: 

a. Observasi 

Yakni melakukan pengamatan atau survey secara langsung kelapangan 

untuk mendapatkan informasi yang terkait mengenai pemetaan pelayanan 

umum. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancari langsung 

dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan sistem, yaitu masyarakat 

serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang guna mendapatkan 

informasi tentang permasalahan dan kebutuhan aplikasi yang dirancang. 

Hasil wawancara dapat dilihat pada bagian lampiran. 

c. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan cara 

membuat beberapa pertanyaan mengenai kebutuhan untuk sistem. Hasil 

kuisioner dapat dilihat pada bagian lampiran. 

d. Teknik Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan 

yang didapat dari perkuliahan, perpustakaan, buku-buku dan semua hal yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. 

1.6 Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang dipakai dalam membangun sistem ini adalah metode waterfall 

atau clasic life cycle. Dimana metode ini melakukan pendekatan secara sistematis 

dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis sistem, 

desain sistem, implementasi sistem, dan penyerahan sistem. Disebut dengan 

waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini lebih tersusun dan terarah, maka penulis akan 

membagi menjadi beberapa bab, yang mana tiap-tiap bab saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul skripsi 

“Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pelayanan Umum di Kota 

Palembang Berbasis Android”, perumusan masalah yang akan dihadapi, 

batasan masalah yang diambil, tujuan dan manfaat penelitian yang akan 

dicapai, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori yang mendasari analisis 

permasalahan dan berhubungan dengan topik yang dibahas, metode 

yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi geografis, 

serta merunjuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian kegiatan sistem yang akan dibuat, 

dimana akan menjabarkan tujuan dari perancangan sistem, seperti: use 

case, activity diagram, class diagram, dan entity relationship diagram 

(ERD). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan hasil implementasi dari sistem yang telah 

dirancang, spesifikasi program dan evaluasi terhadap implementasi 

sistem tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian 

bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh dan 

diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dalil Al-Quran yang Berkaitan dengan Penelitian 

 

Artinya : “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat 

kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, 

sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; 

(hasil kezalimanmu) itu hanyalah keni'matan hidup duniawi, kemudian 

kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan”.(QS.Yunus : 23) 

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling 

menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum 

adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan 

membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara 

yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya 

hukumnya haram. 

Di dalam hadist Rasulullah SAW bersabda yang artinya janganlah merusak 

dan jangan saling membuat kerusakan. Makna yang terkandung di dalam hadist 

tersebut menegaskan bahwa haram hukumnya kita membuat kerusakan. 

Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum sama dengan 

merusak kemaslahatan dan kepentingan umum yang lebih besar. Maka perbuatan 

tersebut hukumnya tidak boleh dan jatuh kepada perbuatan yang haram. 

Kaidah dasar mengenai fasilitas umum adalah umat islam harus memberikan 

rasa aman dan menjaga ketentraman terutama pada tempat-tempat fasilitas umum. 

Ahklak etika di dalam islam menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih 
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mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar tidak saling zalim dan menzalimi. 

Sehingga dari sinilah kemuliaan islam selalu menjunjung tinggi akan hak dan 

kemaslahatan tidak hanya dalam kehidupan sesama manusia semata, melainkan 

lebih dari itu yaitu meliputi kemaslahatan segala makhluk (ciptaan) semesta alam. 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa haram 

hukumnya menggunakan fasilitas umum dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika jalan umum atau tempat milik umum sengaja digunakan untuk acara 

tertentu baik bersifat pribadi atau untuk kepentingan tertentu yang 

menyebabkan terjadinya keresahan atau mengganggu kepentingan umum, 

maka hukumnya haram bagi panitia yang membuat acara tersebut. 

b. Jika acara tersebut tidak bermaksud untuk meresahkan atau menganggu 

kepentingan umum, seperti adanya acara yang tidak terduga para 

pengunjung datang bukan karena diundang tetapi karena kemauan 

masyarakat sendiri, maka pihak berwajib seperti polisi wajib 

mengamankannya dan menindak siapa saja individu yang menyebabkan 

terjadinya keresahan yang mengganggu. 

c. Jika jalan umum atau tempat milik umum digunakan tidak bermaksud untuk 

meresahkan atau menganggu kepentingan umum seperti untuk kemaslahatan 

yang lebih besar seperti acara-acara pemerintah, pembangunan jalan, dan 

lain-lain atau karena melayat orang yang kemalangan maka ini dianggap 

“Dharurat” maka hukumnya boleh. 

2.2 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau yang biasa dikenal dengan geographic 

information systems (GIS) merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu, 

sistem, informasi, dan geografis. Menurut Kadir dalam bukunya yang berjudul 

Pengenalan Sistem Informasi (2014:61), sistem adalah sekumpulan elemen yang 

saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 

Elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu: tujuan, masukan, keluaran, 

proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. 

Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan 

saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara garis besar, 
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sebuah sistem terdiri dari tiga komponen utama, yaitu software, hardware, dan 

brainware. Ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain. (Pratama, 

2014:7) 

 
Sumber : Pratama, 2014. 

Gambar 2.1 Bagan sistem, prosedur, pengguna, dan komponen. 

Jadi berdasarkan pengertian sistem yang telah di uraikan, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan benda yang memiliki 

hubungan di antara mereka untuk melaksanakan tugas dan mencapai suatu tujuan.  

Menurut Prahasta dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Geografis 

Konsep-Konsep Dasar (2009:78) informasi adalah data yang telah ditempatkan 

pada konteks yang penuh arti oleh penerimanya. Informasi merupakan hasil 

pengolahan data dari satu atau berbagai sumber, yang kemudian diolah, sehingga 

memberikan nilai, arti, dan manfaat. Proses pengelolaan ini memerlukan 

teknologi. Komputer merupakan salah satu bentuk teknologi. Proses pengolahan 

data untuk mendapatkan informasi selain itu juga dilakukan proses verifikasi 

secara akurat, spesifik, dan tepat waktu (Pratama, 2014:8). 
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Sumber : Pratama, 2014. 

Gambar 2.2 Ilustrasi pengolahan data menjadi informasi 

Berdasarkan Pengertian informasi yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah 

menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan 

oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan 

ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.  

Dari hasil definisi mengenai sistem dan informasi yang telah di uraikan, 

maka dapat dinyatakan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari empat 

bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak 

(software), perangkat keras (hardware), insfrastruktur, dan sumber daya manusia 

(SDM) yang terlatih. Keempat bagian utama ini saling berkaitan untuk 

menciptakan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang 

bermanfaat. Di dalamnya juga termasuk proses perencanaan, kontrol, koordinasi, 

dan pengambilan keputusan. Sehingga, sebagai sebuah sistem yang mengolah data 

menjadi informasi yang akan disajikan dan digunakan oleh pengguna, maka 

sistem informasi merupakan sebuah sistem yang kompleks. (Pratama, 2014:10). 
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Sumber : Pratama, 2014. 

Gambar 2.3 Komponen-komponen di dalam sistem informasi 

Macam-macan sistem informasi yaitu sistem informasi manajemen (SIM), 

sistem pendukung keputusan (SPK), sistem informasi akutansi (SIA), sistem 

informasi produksi (SIP), sistem informasi eksekutif (SIE), sistem informasi 

geografis (SIG), dan sebagainya. Berdasarkan pengertian sistem informasi yang 

dijelaskan penulis, dengan demikian istilah “informasi geografis” mengandung 

pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak dipermukaan bumi, 

pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak dipermukaan bumi, atau 

informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) objek penting yang terdapat 

di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui  (Prahasta, 2009:109). 

GIS dapat merepsentasikan suatu model “real world” (dunia nyata) diatas 

layar monitor komputer sebagaimana lembaran-lembaran peta dapat 

merepresentasikan dunia nyata di atas kertas. Walaupun demikian, GIS memiliki 

kekuatan lebih dan daya-fleksibilitas daripada lembaran-lembaran pada kertas. 

Peta merupakan salah satu bentuk representasi grafis milik dunia nyata. Objek-

objek yang direpresentasikan di atas peta disebut sebagai unsur-unsur peta atau 

map features (contohnya sungai, jalan, gunung, bangunan, dll) karena peta 

mengorganisasikan unsur-unsurnya berdasarkan lokasi masing-masing (Prahasta, 

2009:129). 
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Perangkat GIS dapat menghubungkan (merelasikan) sekumpulan unsur-

unsur atau objek peta (yang diimplementasikan didalam satuan yang disebut 

layer) dengan atribut-atributnya yang disimpan didalam tabel-tabel basis data 

(atribut). Kumpulan layer-layer ini beserta tabel-tabel atribut terkait akan 

membentuk basis data GIS. Dengan demikian, proses perancangan basis data 

(spasial dan atribut) akan menentukan efektifitas dan efisiensi proses-proses 

masukan, pengelolaan, dan keluaran GIS itu sendiri (Prahasta, 2009:133). 

Komponen-komponen yang terdapat dalam GIS yaitu perangkat keras, 

perangkat lunak, Data dan Informasi Geografi, dan manajemen (Prahasta, 

2009:120). 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang sering digunakan untuk aplikasi GIS adalah komputer 

(PC), mouse, monitor, digitizer, printer, plotter, receiver GPS, dan scanner. 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Sistem Informasi Geografis terdiri dari beberapa modul program (*.exe) 

yang masing-masing dieksekusi tersendiri. 

c. Data dan Informasi 

GIS dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data atau 

informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung (dengan cara meng-

import-nya dari format-format perangkat lunak GIS yang lain) maupun 

secara langsung dengan cara melakukan dijitasi data spasialnya di atas layar 

monitor. 

Secara umum proses GIS terdiri atas empat bagian (subsistem), yaitu data 

input, data output, data management, data manipulation dan analysis (Prahasta 

2009:118). 

a. Data Input 

Sub sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan 

menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Sub sistem ini 

bertanggung jawab dalam mengkonversikan format data aslinya ke dalam 

format yang dapat digunakan oleh perangkat GIS yang bersangkutan. 
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b. Data Output 

Sub sistem ini bertugas untuk menampilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basis data (spasial) baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti 

table, grafik, report, peta, dll.  

c. Data Management 

Sub sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel 

atribut ke dalam basis data sehingga mudah dipanggil kembali, di update, 

dan di edit. 

d. Data Manipulation dan Analysis 

Sub sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

GIS. Sub sistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 

2.3 Web 

World wide web atau yang biasa disebut dengan web merupakan gudang 

informasi elektronik yang bisa diakses melalui internet dari mana saja. Saat ini 

informasi web didistribusikan melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan 

suatu teks, gambar ataupun obyek yang lain menjadi acuan untuk membuka 

halaman-halaman web yang lain. Situs web mampu menangani database dan 

memperhatikan faktor keamanan. Bahasa pemrograman web pertama kali adalah 

HTML (hypertext markup language). HTML adalah suatu bahasa sederhana untuk 

mengatur tata letak dokumen, menghubungkan dokumen ke-internet, dan 

menjadikan gambar, suara, dan video tersedia pada web. Namun, bahasa ini tidak 

dapat berinteraksi dengan pengguna kecuali bila formatnya sederhana (Sianipar 

2013:15).  

2.4 PHP Hypertext Prepocessor (PHP) 

PHP Hypertext Prepocessor (PHP) adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang berjalan di dalam server, dan mampu membuat web menjadi interaktif dan 

dinamis. PHP dapat mengolah data dari komputer client dan dari komputer server 

itu sendiri sehingga mudah disajikan dalam browser. (Madcoms, 2009:133). 

Menurut Janner dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Mobile Commerce 

menggunakan PHP dan MySQL (2006:31) keunggulan PHP adalah cepat, tidak 
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mahal (gratis), mudah untuk digunakan, berjalan pada beberapa sistem informasi, 

aman, dirancang untuk mendukung database, customizable (lisensi open source). 

2.5 Android 

Menurut Sadeli dalam bukunya yang berjudul Toko Buku Online dengan 

Android (2014:2) android merupakan sistem operasi berbasis linux yang 

digunakan untuk perangkat mobile (smartphone) ataupun perangkat tablet (PDA). 

Android didirikan pada tahun 2003 oleh Andy Rubin, Nick Sears, Rich Miner dan 

Chris White sebelum dipinang oleh google pada bulan Juli 2005, dengan harga 

estimasi USD 50 juta.  

Android merupakan sistem operasi gratis dan open source. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan suatu 

aplikasi sendiri yang mampu berjalan di atas piranti android. (Masruri 2015:2). 

Versi sistem operasi android diantaranya: 

Tabel 2.1 Versi-versi android 

No Versi Android Tanggal Rilis Fitur-fitur 

1. Android Versi 

Beta  

5 November 2007 Belum banyak digunakan orang. 

2. Android Versi 

1.0 (Astro) API 

Level 1 

23 September 

2008 

- Sudah terintegrasi dengan gmail. 

- Tersedianya layanan google 

talk. 

- Terdapat media player, dll. 

 

3. Android Versi 

1.1 (Bender) API 

Level 2 

9 Februari 2009 - Pembaruan estimasi pada semua 

aplikasi. 

- Penambahan fitur pada google 

maps. 

- Tersedia jam alarm, pencarian 

suara, voice search. 

- Pengiriman dan pemberitahuan 

pesan dengan gmail. 

 

4. Android Versi 

1.5 (Cup Cake) 

API Level 3 

30 April 2009 - Merekam dan menonton video. 

- Mengubah video ke youtube. 

- Dukungan Bluetooth A2DP 

animasi layar. 

- Keyboard disesuaikan dengan 

sistem. 
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Tabel 2.1 Versi-versi android (lanjutan) 

No Versi Android Tanggal Rilis Fitur-fitur 

5. Android Versi 

1.6 (Donut) API 

Level 4 

15 September 

2009 

- Mendukung ukuran layar yang 

lebih besar. 

- Adanya gesture framework 

untuk mekanisme input. 

- Google free trurn by turn 

navigation. 

- Penambahan fitur voice search. 

- Dukungan teknologi 

CDMA/EVDO, 802.1.x,VPN, 

dan text-to-speech engine. 

 

6. Android Versi 

2.0 dan 2.1 

(Éclair)API 

Level 5-7 

26 Oktober 2006 - Tampilan browser baru dan 

didukung HTML5. 

- Multitouch. 

- Perubahan interface 

- Adanya live wallpaper. 

- Bluetooth 2.1. 

- Peningkatan kelas Motion Event. 

- Android market share. 

- Google maps 3.1.2. 

 

7. Android Versi 

2.2 Froyo (Froze 

Yoghurt) API 

Level 8 

20 Mei 2010 - Mendukung adobe flash 10.1. 

- Instalasi aplikasi pada memory 

eksternal. 

- Upload file dengan animasi 

GIF, dll. 

 

8. Android Versi 

2.3 

(Gingerbread) 

API Level 9-10 

6 Desember 2010 - Perubahan tampilan yang luar 

biasa. 

- Mendukung voice call. 

- Terdapat fitur social networking. 

- Improved copy/paste. 

- Multitouch virtual keyboard 

yang dirancang ulang. 

- Dukungan native SIP VoIP 

Telephony 
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Tabel 2.1 Versi-versi android (lanjutan) 

No Versi Android Tanggal Rilis Fitur-fitur 

9. Android Versi 

3.0 dan 3.1 

(Honeycomb) 

22 Februari 2011 - Visual multitasking Switching. 

- Tampilan baru yaitu Holo 

Theme. 

- Desktop 3D dengan tampilan 

widget baru yang dapat di 

resize. 

- Multi Core Processor dengan 

mendukung GPU (Graphic 

Processing Unit). 

 

10. Android Versi 

4.0 (Ice Cream 

Sandwich) 

19 Oktober 2011 - Membuka kunci dengan 

pengenalan wajah, jaringan 

sosial dan beberapa fitur 

tambahan lainnya. 

 

11. Android Versi 

4.1, 4.2, 4.3 

(Jelly Bean) API 

Level 16-18 

24 Juli 2013 - Widget baru. 

- Photo sphere. 

- Power control lock screen 

widget. 

12.  Android Versi 

4.4 (KitKat) API 

Level 19 

31 Oktober 2013 - Antarmuka dengan bar status.  

- Navigasi transparan pada layar 

depan. 

- Sensor batching.  

- Step detector dan counter API. 

-  Peningkatan audio.  

- Aksesibilitas API, dll. 

 

13. Android Versi 

5.0 (Lollipop) 

15 Oktober 2014 - Desain warna-warni dan lebih 

responsive. 

- Suara navigasi yang lebih 

mudah. 

- Melihat dan menanggapi pesan 

langsung dari layar yang 

terkunci. 

- Hemat baterai. 

- Keamanan yang terenkripsi, dll 

 

 

2.6 Java 

Bahasa Java dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh James 

Gosling di perusahaan Sun Microsystem. Java awalnya dikenal dengan Oak, yang 
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didesain pada tahun 1991 untuk chip-chip yang tertanam pada peralatan-peralatan 

elektronik. Pada tahun 1995, diberi nama baru Java, yang didesain ulang untuk 

mengembangkan aplikasi-aplikasi internet (Sianipar 2013:14). Java menurut 

definisi dari Sun Microsystem adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk 

membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun 

pada lingkungan jaringan (Rosa dkk, 2014:103). 

Java memiliki banyak fitur, bahasa pemrograman bertujuan-umum yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi tingkat tinggi. Saat ini 

Java tidak lagi hanya digunakan untuk pemrograman web, tetapi juga untuk 

aplikasi-aplikasi standalone bebas platform pada server, desktop, dan divais-

divais bergerak (mobile). Bahasa Java juga telah digunakan untuk 

mengembangkan kode dalam berkomunikasi dan mengendalikan robot di Mars. 

Banyak perusahaan yang sebelumnya meremehkan keunggulan Java sekarang 

malah menggunakannya untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi terdistribusi 

yang dapat diakses oleh banyak konsumen melalui internet (Sianipar 2013:15). 

Java merupakan bahasa pemrograman yang tangguh dan terbukti handal 

karena semua kode programnya dibungkus dalam kelas. Terdapat tiga edisi Java: 

Java SE (Java Standart Edition), Java EE (Java Enterprise Edition), dan Java 

ME (Java Micro Edition). Java SE dapat digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi-aplikasi pada sisi client atau applet. Java EE dapat digunakan untuk 

mengmbangkan aplikasi-aplikasi pada sisi server, seperti Java servlets dan 

JavaServer Pages. Java ME dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi-

aplikasi untuk divais bergerak, seperti telepon genggam (Sianipar, 2013:19). 

2.7 Eclipse 

Menurut Sadeli dalam bukunya yang berjudul Toko Buku Online dengan 

Android (2014:30) eclipse adalah software atau IDE (Integrated Development 

Environment) yang dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang 

dapat dijalankan di semua platform. Eclipse pada saat ini merupakan salah satu 

IDE favorit dikarenakan gratis dan open source, yang berarti setiap orang boleh 

melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari eclipse 

yang membuatnya populer adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan 
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oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plug-in. Eclipse dibuat dari 

kerja sama antara perusahaan-perusahaan anggota 'Eclipse Foundation' (beserta 

individu-individu lain). Secara umum eclipse digunakan untuk membangun 

software inovatif berstandar industri, dan alat bantu beserta framework-nya 

membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Versi-versi eclipse antara lain: Eclipse 

Ganymede (Versi 3.4), Eclipse Galileo (Versi 3.5), Eclipse Helios (Versi 3.6), 

Eclipse Indigo (Versi 3.7), Eclipse Juno (Versi 4.2), Eclipse Kepler (Versi 4.3). 

2.8 Web Service 

Menurut Lucky dalam bukunya yang berjudul XML Web Service Aplikasi 

Desktop, Internet dan Handphone (2008:2) web service merupakan aplikasi yang 

dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet 

maupun intranet dengan menggunakan XML sebagai format pengiriman pesan. 

Keunggulan web service adalah bisa menggunakan aplikasi yang dibuat dengan 

bahasa pemrograman apa saja yang dijalankan diatas platform apa saja. Kegunaan 

dari web service sebagai proses pertukaran data antar perangkat yang 

mengggunakan aplikasi dan platform yang berbeda. Komponen pendukung web 

service antara lain (Lucky 2008:8) :  

a. Extensible Markup Language (XML) 

XML merupakan dasar yang penting atas terbentuknya web service. Web 

service dapat berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang memanggilnya dengan 

menggunakan XML. Kelebihan XML adalah XML berbentuk teks sehingga 

mudah untuk ditransportasikan menggunakan protocol HTTP, XML bersifat 

platform independen sehingga informasi di dalamnya bisa dibaca oleh aplikasi 

apapun sehingga mampu menerjemahkan tag-tag XML. 

b. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

SOAP merupakan suatu format standar dokumen berbentuk XML yang 

digunakan untuk melakukan proses request dan response antara web service 

dengan aplikasi yang memanggilnya. Dokumen SOAP digunakan untuk 

melakukan request disebut dengan SOAP request, sedangkan dokumen SOAP 

yang diperoleh dari web service disebut SOAP response. 
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c. Web Service Description Language (WSDL) 

WSDL adalah sebuah dokumen dalam format XML yang isinya 

menjelaskan informasi detail sebuah web service. Di dalam WSDL terdapat 

method-method apa saja yang tersedia dalam web service, parameter yang 

diperlukan untuk memanggil sebuah method, dan hasil atau tipe data yang 

dikembalikan oleh method yang dipanggil. 

d. Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 

UDDI merupakan suatu directory service yang digunakan untuk 

meregistrasikan dan mencari web service. Dengan menggunakan UDDI, kita bisa 

mendaftarkan web service yang dibuat agar bisa dicari dan ditemukan oleh orang 

lain. Selain itu, UDDI juga bisa melakukan pencarian berdasarkan kata kunci dan 

kategori tertentu. 

2.9 MySQL dan phpMyadmin 

Menurut Sadeli dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Bisnis dengan php 

dan MySQL (2014:10) MySQL adalah database yang menghubungkan script php 

menggunakan perintah query dan escaps character yang sama dengan php. 

MySQL mempunyai tampilan client yang mempermudah dalam mengakses 

database dengan kata sandi untuk mengizinkan proses yang bisa dilakukan. 

phpMyadmin adalah sebuah software yang berbentuk seperti halaman situs yang 

terdapat pada web server. Fungsi dari halaman ini adalah sebagai pengendali 

database MySQL sehingga pengguna MySQL tidak perlu report untuk 

menggunakan perintah-perintah SQL. Karena dengan adanya halaman ini, semua 

hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan mengklik menu fungsi yang ada pada 

halaman phpMyadmin. 

2.10 XAMPP 

XAMPP adalah salah satu paket software web server yang terdiri dari 

Apache, MySQL, PHP dan phpMyAdmin. XAMPP sangat mudah penggunaannya 

bagi seorang pemula. Proses instalasi XAMPP sangat mudah, karena tidak perlu 

melakukan konfigurasi Apache, PHP, dan MySQL secara manual, XAMPP 

melakukan instalasi dan konfigurasi secara otomatis. (Madcoms, 2009:1). 
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2.11 Global Positioning System (GPS) 

Menurut Gintoro, et.al (2010) yang terdapat di dalam jurnal (I Gusti Ngurah 

Darma dkk, 2012:137) Global Positioning System (GPS) merupakan suatu 

kumpulan satelit dan sistem kontrol yang memungkinkan sebuah penerima GPS 

untuk mendapatkan lokasinya di permukaan bumi 24 jam sehari. Setiap satelit ini 

mengelilingi bumi sekitar 12000 mil atau 19.300 km, mengelilingi bumi 2 kali 

setiap harinya. Orbit satelit-satelit ini diatur sedemikian rupa sehingga pada setiap 

saat, suatu tempat di bumi akan dijangkau minimal 4 satelit. Sistem ini 

menggunakan sejumlah satelit yang berada di orbit bumi, yang memancarkan 

sinyalnya ke bumi dan ditangkap oleh sebuah alat penerima.  

2.12 Peta 

Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah 

(Anonim, 2013). Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari 

peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar 

komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu “mappa” yang berarti 

taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah 

lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang 

diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi 

dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi.  

Peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta 

dalam keadaan yang sebenarnya. Jenis peta berdasarkan skalanya terbagi menjadi 

tiga kelompok, yaitu peta skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Peta skala 

besar adalah peta dimana bilangan skalanya kurang dari atau sama dengan 

1:10.000. Peta skala sedang bilangan skalanya diantara > 1:10.000 - < 1:100.000. 

Sedangkan peta skala kecil bilangan skalanya lebih besar dari 100.000. 
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Sumber : Google Maps, akses 16/06/2016. 

Gambar 2.4 Ilustrasi Peta Google Maps 

2.13 Google Maps 

Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual gratis dan online yang 

disediakan oleh Google, google maps ini dapat diakses http://maps.google.com/. 

Google Map API merupakan aplikasi interface yang dapat diakses lewat 

javascript agar Google Map dapat ditampilkan pada halaman web yang sedang 

kita bangun. Untuk dapat mengakses Google Map, Kita harus melakukan 

pendaftaran Api Key terlebih dahulu dengan data pendaftaran berupa nama 

domain web yang kita bangun. Google Maps API merupakan aplikasi interface 

yang dapat diakses lewat javascript agar Google Maps dapat ditampilkan pada 

sebuah handphone. Untuk dapat menggunakan google maps API maka 

dibutuhkan API Keys berupa script yang harus ditambahkan kedalam baris java 

android script untuk menampilkan android map (I Gusti Ngurah Darma dkk, 

2012:138). 

Saat ini versi terakhir Google Maps API adalah versi 3. Versi terbaru ini 

merupakan hasil penambahan stabilitas library Google Maps dari versi 

sebelumnya, salah satunya adalah dukungan penuh untuk implementasi pada 
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perangkat bergerak (mobile web/apps). Tiap lokasi di bumi dapat dinyatakan 

dengan garis bujur (tegak) dalam satuan derajat (yaitu letak timur atau barat dari 

garis 0o Greenwich (Kota London). Peta google maps API termasuk peta berskala 

kecil, karena ruang lingkup maps API sangat luas yang mana skalanya lebih dari 

1:100.000. (id.wikipedia.org/wiki/Garis_bujur, diakses pada 16/06/2016 jam 8:39 

WIB) 

2.14 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall model atau 

clasic life cycle. Menurut R. S. Pressman (2012) waterfall model terdiri dari : 1) 

Komunikasi: permulaan proyek, spesifikasi kebutuhan sistem, 2) Perencanaan: 

membuat prakiraan-prakiraan, penjadwalan, pelacakan, 3) Pemodelan: analisis 

dan perancangan, 4) Konstruksi: penulisan kode-kode program, pengujian dan 5) 

Penyerahan sistem: pengiriman, dukungan terhadap pengguna. 

 
Sumber : R. S. Pressman., 2012. 

Gambar 2.5 Waterfall model atau classic life cycle 

Menurut Pressman di dalam bukunya yang berjudul Rekayasa Perangkat 

Lunak (2012:46) Waterfall kadang dinamakan classic life cycle, dimana hal ini 

menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 

pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dari dengan spesifikasi kebutuhan 

pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem atau 

perangkat lunak ke para pelanggan atau pengguna (deployment), yang diakhiri 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan.  

Pemilihan metode ini dikarenakan melakukan pendekatan secara sistematis 

dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis sistem, 

desain sistem, implementasi sistem, operasi dan pemeliharaan sistem. Dibawah ini 
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adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembangunan SIG Pelayanan 

Umum sesuai dengan tahapan-tahapan waterfall atau classic life cycle yang telah 

di gambarkan pada gambar 2.5 : 

1. Komunikasi; Proses pengumpulan diintensifkan dan difokuskan khususnya 

pada perangkat lunak untuk memahami sifat program yang dibangun, 

perekayasa perangkat lunak (analis) harus memahami domain informasi, 

tingkah laku, unjuk kerja, dan antarmuka (interface) yang diperlukan sehingga 

diketahui apa-apa saja kebutuhan pengguna pada saat itu. Tahap yang 

dilakukan antara lain : 

a. Gambaran Umum Pelayanan, yang bertujuan untuk mengetahui data-data 

seputar pelayanan yang akan dimasukkan dalam aplikasi yang akan dibuat 

dan secara detail dalam Bab III. 

b. Identifikasi Masalah atau analisa masalah; Identifikasi masalah bertujuan 

untuk mengetahui masalah-masalah yang ada, yang berkaitan dengan SIG 

yang dibuat. 

c. Pemecahan Masalah; usulan penyelesaian dari permasalahan-

permasalahan dalam pencarian lokasi pelayanan umum yang berupa 

tempat wisata yang unik, rumah sakit, ATM, hotel dan pusat 

pembelanjaan. 

2. Perencanaan; Pada tahap ini seorang analis harus membuat prakiraan-

prakiraan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah 

sistem, menganalisis langkah-langkah penelitian yang dilakukan, pengolahan 

data, dan perencanaan sistem yang akan dibangun serta arsitektur sistem. 

3. Pemodelan; Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah 

yang berfokus pada atribut sebuah program yang berbeda: Struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) 

prosedural. Proses desain menerjemahkan syarat/kebutuhan kedalam sebuah 

representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dimulai 

kemunculan kode. Tahap yang dilakukan yaitu : 

a. Perancangan proses-proses yang terjadi di dalam sistem menggunakan 

diagram UML yaitu dengan membuat usecase, activity diagram, dan clas 
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diagram. 

b. Perancangan spesifikasi proses yang dibutuhkan, dengan menerjemahkan 

proses-proses yang terjadi di dalam sistem ini kedalam bentuk algoritma 

sederhana yang akan diimplementasikan dalam bentuk program. 

c. Perancangan interfaces, dengan membuat rancangan layar tampilan yang 

berupa input-output yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara 

user dengan sistem. Setelah rancangan layar tampilan terbentuk maka 

dilakukan tahap konstruksi. 

4. Konstruksi; Desain harus diterjemahkan kedalam bentuk mesin yang bisa 

dibaca. Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain dilakukan 

dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara 

mekanis. Kemudian di lakukan tahap pengujian yang mana proses pengujian 

berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa semua 

pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional yaitu mengarahkan 

pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang memastikan bahwa 

input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil 

yang dibutuhkan. 

5. Penyerahan Sistem atau Perangkat Lunak ke para Pengguna; Perangkat lunak 

akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada pelanggan 

(perkecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang dilekatkan). 

Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program 

sebelumnya dan tidak membuat yang baru lagi. 

2.15 Unified Modeling Language (UML)  

Menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul perancangan dan 

implementasi sistem basis data (2011:119) unified modeling language (UML) 

adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasikan, serta mengkontruksi 

bangunan dasar sistem perangkat lunak, termasuk melibatkan pemodelan aturan-

aturan bisnis. UML merupakan perkakas utama untuk analisis dan perancangan 

sistem berorientasi objek. 

UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 

sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks–teks pendukung. UML 
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hanya berfungsi untuk pemodelan. Jadi, penggunaan UML tidak terbatas pada 

metodologi tertentu meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan 

metodologi berorientasi objek (Rossa dkk 2013:137).  

2.16 Use Case Diagram 

Menurut Rossa dkk dalam bukunya yang berjudul Rancangan Perangkat 

Lunak (2013:155) use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang dibuat. Use case mendekripsikan sebuah 

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

Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi itu. Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel 

mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu: 

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambaran orang, tetapi 

aktor belum tentu merupakan orang. 

2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

Tabel 2.2 Simbol use case 

No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

1.  

 

 

Use case Fungsionalitas yang 

disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja di 

awal frase nama use case. 

2.  

 

 

 

Aktor/actor Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan 

dibuat di luar sistem informasi 

yang akan dibuat sendiri. 

Biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di 

awal frase nama aktor. 
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Tabel 2.2 Simbol use case (lanjutan) 

No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

3.  

 

 

Asosiasi/association Komunikasi antara aktor dan 

use case yang berpartisipasi 

pada use case atau memiliki 

interaksi dengan aktor. 

4.  Ekstensi/extend 

 

 

Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case yang 

ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu.  

5.  Generalisasi/ 

generalization 

 

 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) 

antara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu 

adalah fungsi lebih umum dari 

lainnya. 

6.  include 

 

Use case ditambahkan akan 

selalu dipanggil saat use case 

tambahan dijalankan.  

 

2.17 Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan 

apa yang dilakukan aktor. Kegunaan diagram aktivitas banyak digunakan untuk 

mendefinisikan hal-hal berikut (Rossa dkk 2013:161): 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2. Urutan atau pengelompokkan tampilan dari sistem/user interfaces dimana 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

4. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 
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Tabel 2.3 Simbol activity diagram 

No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

1.  Status awal Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 

2.  Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

3.  

 

Percabangan/ 

decision 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

4.  

 

Penggabungan/ join Asosiasi penggabungan 

dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi 

satu. 

5.  

 

 

Status akhir Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah 

status akhir. 

6.  

 

 

 

swimlane  

 

2.18 Class Diagram  

Menurut Rossa dkk dalam bukunya yang berjudul Rancangan Perangkat 

Lunak (2013:141) diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.  

a. Atribut merupakan variable-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. 

b. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. 
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Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak sinkron.  

Tabel 2.4 Simbol class diagram 

No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

1.  

 

 

Kelas Kelas pada struktur sistem. 

2.  

 

Antarmuka/ 

interface 

Sama dengan konsep interface 

dalam sebuah pemrograman 

berorientasi objek. 

3.  

 

Asosiasi/ association Relasi antarkelas dengan 

makna umum, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

4.  

 

 

Asosiasi berarah/  

directed association 

Relasi antarkelas dengan 

makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiciply. 

5.  

 

Generalisasi  Relasi antarkelas dengan 

makna generalisasi-

spesialisasi (umum-khusus). 

6.  Kebergantungan/ 

dependency 

Relasi antarkelas dengan 

makna kebergantungan 

antarkelas. 

7.  Agregasi/ 

aggregation 

 

 

Relasi antarkelas dengan 

makna semua-bagian (whole-

part). 

 

2.19 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Sulianta dkk dalam bukunya yang berjudul Teknik Hebat 

Merancang Aplikasi Instan dan Berkualitas (2015:100) Entity Relationship 
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Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk merancang table-tabel 

yang nantinya akan diimplementasikan pada basis data. ERD dibentuk 

berdasarkan 3 elemen, yaitu: entitas, atribut, dan relasi. 

ERD memiliki beberapa aliran notasi Chen (dikembangkan oleh Peter 

Chen), Barker (dikembangkan oleh Richard Barker, Ian Palmer, Harry Ellis), 

notasi Crow’s Foot, dan beberapa notasi lain. Namun yang banyak digunakan 

adalah notasi dari Chen. Berikut simbol-simbol yang digunakan pada ERD 

dengan notasi Chen (Rossa dkk 2013:50). 

Tabel 2.5 Simbol entity relationship diagram (ERD) 

No. Simbol Deskripsi 

1. Entitas / entity 

 

Entitas merupakan data inti yang akan 

disimpan, bakal tabel pada basis data, benda 

yang memiliki data, dan harus disimpan 

datanya agar dapat diakses oleh aplikasi 

komputer, penamaan entitas, biasanya lebih ke 

kata benda dan belum merupakan nama tabel. 

2. Atribut Field atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam suatu entitas. 

3. Atribut kunci primer 

 

Field  atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam suatu entitas dan digunakan sebagai 

kunci akses record yang diinginkan, biasanya 

berupa id. Kunci primer dapat lebih dari satu 

kolom, asalkan kombinasi dari beberapa kolom 

tersebut dapat bersifat unik. 

4. Atribut multinilai / 

multivalue 

 

Field atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai 

lebih dari satu. 

 

 

5. Relasi 

 

Relasi yang menghubungkan antar entitas, 

biasanya diawali dengan kata kerja. 
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Tabel 2.5 Simbol entity relationship diagram (ERD) (lanjutan) 

No. Simbol Deskripsi 

6. Asosiasi / association 

 

Penghubung antar relasi dan entitas di mana di 

kedua ujungnya memiliki multiplicity 

kemungkinan jumlah pemakaian. Pemakaian 

jumlah maksimum keterhubungan antara 

entitas satu dengan entitas yang lain disebut 

dengan kardinalitas. Misalkan ada kardinalitas 

1 ke N atau sering disebut dengan one to many 

menghubungkan entitas A dan entitas B. 

 

2.20 Black-Box Testing 

Menurut Rosa dkk dalam bukunya yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak 

(2014:275) black-box Testing atau pengujian kotak hitam yaitu menguji perangkat 

lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukkan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi. 

Pengujian kotak hitam berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak. Artinya teknik pengujian ini memungkinkan untuk membuat beberapa 

kumpulan kondisi masukan yang sepenuhnya akan melakukan semua kebutuhan 

fungsional untuk program. Pengujian kotak hitam berupaya untuk menemukan 

kesalahan dalam kategori: (1) fungsi yang salah, (2) kesalahan antamuka, (3) 

kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal, (4) kesalahan 

perilaku atau kinerja, dan (5) kesalahan inisialisasi dan penghentian. Pengujian 

dirancang untuk menjawab pertanyaan berikut:  

a. Bagaimana validasi fungsional di uji? 

b. Bagaimana perilaku dan kinerja sistem diuji? 

c. Kelas-kelas masukan apakah yang akan membentuk test case yang baik? 

d. Bagaimana sistem sangat sensitif terhadap nilai masukan tertentu? 

e. Bagaimana batas-batas kelas data diisolasi? 

f. Berapa kecepatan dan volume data yang dapat ditolerir oleh sistem? 

g. Apa pengaruh kombinasi spesifik data pada operasi sistem? 
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Dengan menerapkan teknik pengujian black box, maka akan didapatkan 

serangkaian test case yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) test case 

mengurangi –dengan jumlah yang lebih besar dari satu−jumlah test case 

tambahan harus dirancang untuk mencapai pengujian yang wajar, dan (2) test case 

yang mengatakan sesuatu tentang ada atau tidak adanya kelas kesalahan, daripada 

kesalahan yang terkait hanya dengan pengujian khusus yang telah dibuat. 

(Pressman, 2010: 597). 

Pengujian kotak hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat 

mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakan sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian 

kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar dan kasus salah, misalkan untuk 

kasus proses login, maka uji yang dibuat adalah (Rossa dkk 2014:276): 

a. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi (password) 

yang benar. 

b. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi (password) 

yang salah, misalnya nama pemakai benar tapi kata sandi salah, atau 

sebaliknya atau keduanya salah. 

2.21 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang hampir 

serupa dengan judul sistem informasi geografis pemetaan pelayanan umum 

berbasis android. Masing-masing penelitian ini memiliki perbedaan satu sama lain 

baik dalam sisi perancangan maupun metode yang digunakan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Tinjauan pustaka 

No. Nama Judul Penelitian Keterangan 

1. I Gusti Ngurah 

Darma dkk, 

2012 

Aplikasi Mobile 

City Directory 

Yogyakarta 

Berbasis Android 

Menampilkan tempat-tempat di 

kota Yogyakarta, sehingga 

pengguna tidak mengalami 

kesulitan dalam mencari lokasi 

suatu tempat. Aplikasi ini 

mengakses google maps untuk 

menampilkan peta lokasi yang 

dicari. 
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Tabel 2.6 Tinjauan pustaka (lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Keterangan 

2. Rifky Efendi 

dkk, 2012 

Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan 

fasilitas Umum di 

Kabupaten 

Sumedang Berbasis 

Web 

Sistem ini dibuat untuk membantu 

pengelolaan data fasilitas umum 

dengan pengelolaan data berbasis 

database, mempermudah 

pemantauan fasilitas umum 

sehingga perawatannya bisa 

maksimal serta bisa menampilkan 

status dan memberikan 

rekomendasi pembangunan yang 

tepat. Menggunakan metode 

pengembangan waterfall. Bahasa 

pemrograman yang digunakan 

adalah PHP dan database 

MySQL. Pemetaan fasilitas umum 

diimplementasikan dengan 

bantuan google maps. Informasi 

yang ditampilkan yaitu puskemas, 

pasar tradisional, rumah sakit, 

apotek, praktek dokter, pasar 

modern, terminal kelas B, 

terminal kelas C, kantor polisi, 

kantor pos, gedung serbaguna, 

GOR, bank swasta, ATM, bank 

daerah, dan SPBU. 

3. Antonio 

Gusmao dkk, 

2013 

Sistem Informasi 

Geografis 

Pariwisata Berbasis 

Web dan Pencarian 

Jalur Terpendek 

dengan Algoritma 

Dijkstra 

Sistem ini menghasilkan rute 

terpendek berupa jarak, rute 

perjalanan dan waktu tempuh 

dengan kecepatan rata-rata 

kendaraan yang ditentukan secara 

bervariasi. Pemetaan 

menggunakan google maps dan 

algoritma dijkstra untuk mencari 

jalur terpendek dari satu titik ke 

titik lain pada suatu graf. 

Menggunakan web server apache 

untuk menangani permintaan user 

dalam mengambil data dari 

database MySQL. Google maps 

API digunakan untuk 

menampilkan peta digital pada 

web. 
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Tabel 2.6 Tinjauan pustaka (lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Keterangan 

4. Rissal Efendi 

dkk, 2014 

Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Geografis 

Persebaran Lokasi 

Objek Pariwisata 

berbasis Web dan 

Mobile Android 

Penelitian ini menghasilkan 

informasi lokasi dan objek wisata 

berdasarkan pada simulasi 

program SIG. Aplikasi ini dapat 

berjalan di dua platform berbeda, 

yaitu web dan mobile anroid. 

Dalam perancangann aplikasi 

menggunakan menggunakan 

metode pengembangan sistem 

Waterfall model atau classic life 

cycle. Tahap-tahap metode ini 

adalah perencanaan sistem, 

analisa, perancangan sistem, hasil 

dan implementasi sistem. 

Pemodelan proses menggunakan 

model data flow diagram (DFD). 

SIG versi mobile android 

dikembangkan dengan 

menggunakan phone gap, 

sehingga aplikasi yang dihasilkan 

bersifat native/asli. Keuntungan 

dari aplikasi native adalah 

dukungan terhadap fitur perangkat 

mobile yang digunakan, seperti 

GPS. 

 

Berdasarkan kajian pustaka diatas, penulis mengambil topik yang 

menggabungkan penelitian diatas dengan mengangkat lokal konten di Palembang 

tentang pelayanan umum berbasis android yang akan memberikan informasi 

mengenai pencarian lokasi pelayanan umum di Palembang. Sistem yang dibangun 

dapat berjalan didua platform berbeda, yaitu web dan mobile android. 

Perancangan proses menggunakan Unified Modeling Language (UML), yang 

meliputi use case diagram, activity diagram, dan class diagram, sedangkan 

perancangan databasenya menggunakan entity relationship diagram (ERD). SIG 

versi mobile android dikembangkan dengan menggunakan phone gap sehingga 

dapat mendukung fitur perangkat mobile yang digunakan, seperti GPS.
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Palembang, Kota Palembang merupakan kota tua yang memiliki berbagai 

peninggalan sejarah yang menjadikan Kota Palembang memiliki Objek-Objek 

Wisata Sejarah. 

Letak Kota Palembang sangat strategis secara geografis, posisi kota 

Palembang terletak di antara 2o 59’ 27” Lintang Selatan (LS) dan 104o 45’ 23” 

Bujur Timur (BT) dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. 

a. Sebelah Utara  :  Berbatasan  dengan  Desa  Pangkalan Benteng,  Desa  

Gasing  dan  Desa Kenten  Kecamatan  Talang  Kelapa 

Kabupaten Banyuasin. 

b. Sebelah Timur : Berbatasan  dengan  Balai  Makmur Kecamatan  Banyu  

Asin  Kabupaten Banyuasin. 

c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kecamatan Sukajadi  

Kecamatan  Talang  Kelapa Kabupaten Banyuasin. 

d. Sebelah Selatan : Berbatasan  dengan  Desa  Bakung Kecamatan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir  dan  Kecamatan Gelumbang 

Kabupaten Muara Enim. 

Kota Palembang memiliki luas wilayah sebesar 400,61 km2 yang dibagi 

menjadi 16 Kecamatan dengan 107 Kelurahan: 

1. Kecamatan Ilir Timur I. 

2. Kecamatan Ilir Timur II. 

3. Kecamatan Ilir Barat I. 

4. Kecamatan Ilir Barat II. 

5. Kecamatan Seberang Ulu I. 

6. Kecamatan Seberang Ulu II. 

7. Kecamatan Sukarami. 

8. Kecamatan Sako. 
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9. Kecamatan Kalidoni. 

10. Kecamatan Kemuning. 

11. Kecamatan Bukit Kecil. 

12. Kecamatan Gandus. 

13. Kecamatan Kertapati. 

14. Kecamatan Plaju. 

15. Alang-alang Lebar. 

16. Sematang Borang 

3.2 Komunikasi 

3.2.1 Identifikasi Masalah 

Dalam mencari sebuah informasi pelayanan umum yang terdapat di 

Palembang, masyarakat yang datang ke daerah tersebut merasa bingung untuk 

menentukan posisi yang ingin di tuju karena mereka belum mengetahui letak 

posisi dari pelayanan umum itu berada, sehingga menyulitkan mereka. Tak sedikit 

orang pun enggan untuk membawa peta kemana-mana dikarenakan ukuran yang 

terlalu besar, sulit untuk membaca arah peta itu sendiri, dan tidak lengkapnya 

pelayanan atau fasilitas umum yang berada di peta.  

3.2.2 Usulan Pemecahan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

memberikan informasi letak pelayanan umum di kota Palembang. Sistem ini 

nantinya dapat digunakan oleh semua pengguna handphone yang menggunakan 

operating system android. Dengan adanya sistem ini diharapkan permasalahan 

yang ada dapat teratasi. 

3.3 Perencanaan 

3.3.1 Batasan Perangkat Lunak 

Batasan perangkat lunak dalam pembuatan sistem antara lain: 

1. Cara pengaksesan aplikasi ini harus online dan untuk mengetahui letak dari 

posisi pelayanan umum menggunakan bantuan google maps. 

2. Tidak ada feature call pada aplikasi ini. 

3. Aplikasi ini tidak dapat menampilkan waktu tempuh, jarak terdekat, dan 

alternatif jalan yang digunakan. 
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3.3.2 Perkiraan Lamanya Pengerjaan 

Agar proses pembuatan sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka 

dibutuhkan penjadwalan yang jelas dalam perencanaan membuat sistem. Selain 

itu penjadwalan juga mempengaruhi lamanya waktu proses pengerjaan dan 

kebutuhan biaya, penjadwalan disusun secara detail, mulai dari observasi 

langsung kemasyarakat untuk mencari keluhan yang dialami, selanjutnya 

penyusunan bab I, bab II, bab III, mengumpulkan data, analisis dan perancangan 

sistem, penyusunan bab IV, penyusunan bab V, hingga melakukan angket 

pengujian sistem ke pihak yang bersangkutan, yang mana dalam hal ini adalah 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang. Berikut perkiraan lamanya 

pengerjaan sistem berdasarkan metode waterfall dijelaskan pada tabel 3.1: 
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Tabel 3.1 Perkiraan lamanya pengerjaan 

 

No. Tahapan Pekerjaan 

Jadwal Pelaksanaan 

Jul Agus Sep Okt Nov Des Jan Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Komunikasi                                 

 Identifikasi masalah.                                 

 Usulan pemecahan masalah.                                 

2. Perencanaan                                 

 Batasan perangkat lunak                                  

 Perkiraan Lamanya Pengerjaan.                                 

 Penjadwalan Resiko.                                 

3. Pemodelan                                 

 
Analisis; analisis kebutuhan, analisis interaksi, 

analisis fungsional, analisis konfigurasi 
                                

 
Perancangan; arsitektur sistem, pengolahan 

data, perancangan isi, data, dan antarmuka. 
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Tabel 3.1 Perkiraan lamanya pengerjaan (lanjutan) 

 

Pada Tabel 3.1 menunjukkan lamanya pengerjaan proyek untuk pembangunan sebuah program. Jangka waktu yang dilakukan 

kurang lebih sekitar 8 bulan. Pembuatan perencanaan ini disesuaikan dengan metode pengembangan yang penullis gunakan yaitu 

waterfall atau air terjun. Warna abu-abu pada tabel diatas menerangkan waktu penelitian yang akan di mulai pada tanggal 1 Juli 2015 

hingga akhir bulan Februari 2016. 

 

No. Tahapan Pekerjaan 

Jadwal Pelaksanaan 

Jul Agus Sep Okt Nov Des Jan Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Konstruksi                                 

 Pembuatan Aplikasi (Pengkodean)                                 

 
Pengujian sistem menggunakan blackbox 

testing. 
                                

5. Penyerahan Sistem                                 
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3.3.3 Penjadwalan Resiko 

Resiko yang terjadi dalam pengerjaan program ini adalah mengenai tempat 

penelitian dan sistem operasi yang ada dikomputer. Penelitian yang sebelumnya di 

asumsikan selama tiga bulan terjadi penambahan waktu selama lima bulan. Hal ini 

dikarenakan kesalahan komunikasi. Kemudian untuk masalah sistem operasi yang 

ada di komputer tidak support dalam pembangunan sistem, sehingga pembuatan 

program sedikit molor dari waktu yang sebelumnya ditentukan. 

3.4 Pemodelan 

3.4.1 Analisis  

3.4.1.1 Analisis Kebutuhan 

Setelah melakukan beberapa analisa mengenai perencanaan yang diuraikan 

sebelumnya dan permasalahan pokok yang diidentifikasikan, terdapat beberapa 

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembuatan sistem, diantaranya adalah : 

1. Data 

Data yang dibutuhkan dalam membangun sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Data spasial berupa koordinat peta Palembang yang diakses secara online. 

b. Data non spasial berupa pelayanan umum di Palembang, meliputi: nama 

lokasi dan atributnya di Palembang. 

2. Peralatan 

Spesifikasi peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Perangkat Keras (Hardware); Perangkat Keras yang digunakan dalam 

membangun SIG ini minimal adalah : 

1. Personal Computer (PC), minimal Intel Core i3, 2 GB DDR3 L 

Memory, 500 GB HDD.  

2. Smartphone Android minimal v4.2, Integrated GPS. 

b. Perangkat Lunak (Software); Perangkat lunak yang digunakan dalam 

membangun SIG ini minimal adalah : 

1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 

2. Pemodelan : Dia software 

3. Script Editor : Eclipse 
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4. Editor Gambar : Paint 

5. Web Server dan Database Server : (Xampp 1.7.3) (MySQL 5.1.37) 

(Apache Web Server 2.2.12). 

6. Browser : Sistem Operasi Android v4.2 

7. Bahasa Pemrograman : Java dan PHP 

8. Android Emulator : ADT, AVD. 

3. Admin 

Beberapa kebutuhan yang diperlukan seorang admin untuk mengolah data 

pelayanan umum ini adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai hak akses login. 

b. Mengelola data kategori. 

c. Mengelola data sub kategori. 

d. Mengelola data lokasi. 

e. Mengelola data user admin. 

4. User 

Berdasarkan tahap sebelumnya mengenai komunikasi, maka kebutuhan user 

atau masyarakat dapat dituliskan sebagai berikut: 

a. Menampilkan peta lokasi yang di tuju. 

b. Menampilkan kategori lokasi. 

c. Menampilkan sub kategori lokasi. 

d. Memberikan informasi lokasi mengenai pelayanan tersebut. 

e. Melakukan pencarian lokasi. 

3.4.1.2  Analisis Interaksi 

Analisis interaksi yang dilakukan pengguna terhadap sistem informasi 

geografis pemetaan pelayanan umum di kota Palembang dapat digambarkan 

dengan menggunakan use case diagram seperti gambar berikut: 
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Gambar 3.1 Use case diagram 

 

3.4.1.3 Analisis Fungsional 

Analisis fungsional adalah tahapan yang menggambarkan fungsi-fungsi dari 

sistem yang akan dibangun. Tahapan ini akan dijelaskan pada tabel 3.2 dan akan 

digambarkan menggunakan activity diagram dan class diagram. 

Tabel 3.2 Fungsional sistem 

Uraian 
Aktor 

Admin User 

Mengelola lokasi    

Mengelola kategori    

Melihat daftar lokasi     

Melihat kategori lokasi     

Melihat detail lokasi     

Melihat informasi lokasi     

Pencarian lokasi     
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Tabel 3.2 Fungsional sistem (lanjutan) 

Uraian 
Aktor 

Admin User 

Mengelola user admin    

Melihat peta    

Melihat titik lokasi    

 

1. Activity Diagram Admin 

 
Gambar 3.2 Activity diagram admin 

 

Gambar 3.2 menerangkan aktivitas yang dilakukan oleh admin. Proses 

dimulai dengan admin masuk ke halaman utama dengan menginputkan URL yang 

benar, kemudian melakukan login, jika login gagal maka admin akan mengulang 

proses login tersebut. Jika login sukses, maka admin akan dibawa ke halaman 

akses admin. Admin dapat mengelola semua data seperti gambar diatas dan 

selanjutnya proses selesai. 
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2. Activity Diagram User 

 
Gambar 3.3 Activity diagram user 

 

Gambar 3.3 menerangkan aktivitas yang dilakukan oleh user. Proses dimulai 

dengan user masuk ke halaman utama, kemudian melakukan sistem akan 

menampilkan halaman user. User dapat melihat data yang di masukkan admin 

berupa lokasi pelayanan umum seperti gambar diatas dan selanjutnya proses 

selesai. 

 

3. Class Diagram 

 
Gambar 3.4 Class Diagram 
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3.4.1.4 Analisis Konfigurasi 

Sistem informasi geografis pemetaan pelayanan umum di kota Palembang 

ini akan dibuat sebagai suatu webservice dengan menggunakan jaringan internet. 

Sistem informasi ini memiliki database yang dapat menyimpan data yang akan 

disampaikan pada saat pengguna android mengakses aplikasi ini. 

 

3.4.2 Perancangan 

3.4.2.1 Perancangan Arsitektur Sistem 

Berdasarkan tahap penelitian dan tahap pengolahan data, maka arsitektur 

sistem secara keseluruhan dapat digambarkan seperti berikut ini: 

 
Gambar 3.5 Arsitektur Sistem 

 

Pada Gambar 3.5 adalah arsitektur SIG berbasis android. Dalam mendesain 

sebuah sistem informasi diperlukan antarmuka, karena antarmuka berfungsi 

sebagai jembatan penghubung antara user dan sistem untuk berinteraksi. 

Perancangan antarmuka dituntut untuk membuat antarmuka yang mudah diakses 

oleh pengguna sehingga penggunaan aplikasi akan lebih interaktif. 
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3.4.2.2 Tahap Pengolahan Data 

Selain gambaran arsitektur sistem, proses pengolahan data sangatlah di 

perlukan dalam pembangunan sebuah sistem. Proses ini digunakan untuk 

mengetahui langkah-langkah data tersebut diolah sebelum menjadi sebuah SIG. 

 
Gambar 3.6 Tahap pengolahan data 

Pada Gambar 3.6 menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam pengolahan 

data. Tahapan ini dimulai dari : 

1. Merequest data terlebih dahulu. Kemudian jika data yang direquest tersedia, 

maka akan mengambil data dari template Google Maps API HTML yang 

telah di modifikasi. Jika data yang direquest tidak tersedia di Google Maps 



45 
 

 
 

API HTML, maka sistem akan membuat titik koordinat baru lokasi 

pelayanan umum. 

2. Data yang telah dikumpulkan akan di edit dan selanjutnya akan menjadi 

informasi yang nantinya akan di integrasikan pada Android Map. 

3. Jika Android Map dapat di tampilkan pada Emulator PC, maka aplikasi 

(.apk) Android Map dapat di install pada sebuah Android. 

3.4.2.3  Perancangan Isi 

Pada tahapan perancangan isi ini adalah tahapan merancang isi informasi 

dari sistem informasi geografis pemetaan pelayanan umum di kota Palembang 

yang akan dibangun kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna. Isi 

informasi yang terdapat pada sistem ini akan dideskripsikan melalui rancangan 

database sebagai berikut : 

 
Gambar 3.7 entity relationship diagram (ERD) 

Gambar 3.7 ERD menjelaskan bahwa ada entitasnya yang terdiri dari 

kategori, pelayanan, subkategori, dan user. User dapat mengelola banyak kategori 

pelayanan yang mana di dalam kategori ini terdapat banyak lokasi di masing-

masing sub kategori. 

 

a. Struktur tabel Kategori 

Tabel 3.3 Struktur tabel kategori terdiri dari field-field, yaitu id_kategori, 

nama_kategori dan keterangan. Field id_kategori digunakan sebagai Primary Key, 

yang dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Struktur tabel kategori 
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Field Type Length Deskripsi  

@id_kategori Integer (int) 5 Primary Key 

nama_kategori Varchar 40 Nama 

keterangan Varchar 35 Keterangan 

 

b. Struktur tabel Pelayanan 

Tabel 3.4 Struktur tabel pelayanan terdiri dari field-field, yaitu id_pelayanan, 

id_kategori, id_subkategori, nama_pel, alamat, la, lo, keterangan, dan gambar. 

Field id_pelayanan digunakan sebagai Primary Key, id_kategori dan 

id_subkategori digunakan sebagai Foreign Key yang dijelaskan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.4 Struktur tabel pelayanan 

Field Type Length Deskripsi 

@id_pelayanan Integer (int) 5 Primary Key 

#id_kategori Integer (int) 5 Foreign key 

#id_subkategori Integer (int) 5 Foreign key 

nama_pel Varchar 40 Nama Kategori 

alamat Text - Alamat Lokasi 

la Varchar 20 Latitude 

lo Varchar 20 Longitude 

keterangan Text - Keterangan 

gambar Text - Gambar 

 

 

c. Struktur tabel Sub Kategori 

Tabel 3.5 Struktur tabel subkategori terdiri dari dua field, yaitu 

id_subkategori dan nama_subkategori. Field id_subkategori digunakan sebagai 

Primary Key yang dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Struktur tabel subkategori 
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Field Type Length Deskripsi 

@id_subkategori Integer (int) 5 Primary Key 

nama_subkategori Varchar 25 Nama 

SubKategori 

 

d. Struktur tabel User 

Tabel 3.6 Struktur tabel user terdiri dari tiga field, yaitu id_user, username, 

dan password. Field id_user digunakan sebagai Primary Key yang dijelaskan 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 Struktur tabel user 

Field Type Length Deskripsi 

@id_user Integer (int) 5 Primary Key 

username Varchar 20 Nama Pengguna 

password Text - Password 

 

3.4.2.4 Perancangan Antarmuka 

Rancangan antarmuka digunakan untuk menentukan desain awal dari 

tampilan sistem yang akan dibuat. Dalam rancangan antarmuka, sistem ini terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu antarmuka administrator dan antarmuka user sebagai 

pengguna aplikasi.  

3.4.2.4.1 Perancangan Antarmuka Administrator 

Rancangan halaman administrator diawali dengan login. Halaman login ini 

berupa inputan username dan password admin. Bila admin salah memasukkan 

username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan error seperti yang 

ada pada gambar 3.9 dan diminta untuk memasukkan ulang username dan 

password yang benar. 
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Gambar 3.8 Rancangan tampilan login administrator 

 

 
Gambar 3.9 Rancangan tampilan jika nama dan password salah 

 

Setelah berhasil masuk ke sistem, maka rancangan tampilan administrator 

selanjutnya adalah halaman kelola administrator. Halaman ini terdiri dari 

beberapa menu yaitu dashboard, lokasi, kategori, setting user, dan logout. 

Halaman dashboard akan menampilkan Visi dan Misi Pembangunan Kota 

Palembang seperti gambar berikut: 
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Gambar 3.10 Rancangan halaman utama administrator 

 

Gambar 3.11 Rancangan halaman lokasi pada bagian administrator 

 

Pada rancangan seperti pada Gambar 3.11, sistem akan menampilkan 

seluruh lokasi yang telah admin masukkan. Rancangan ini terdiri dari tombol 

tambah lokasi, serta link seperti: lihat lokasi, edit lokasi, dan hapus lokasi. Di atas 

sudut kanan terdapat inputan pencarian untuk memudahkan admin bila ingin 

melihat, mengubah lokasi yang telah dimasukkan. 
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Gambar 3.12 Rancangan halaman tambah lokasi pada bagian administrator 

 

Gambar 3.12 adalah rancangan tampilan untuk memasukkan lokasi 

pelayanan baru kota Palembang. Halaman ini terdiri dari dua tombol proses yaitu 

simpan dan batal. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan lokasi yang telah 

dimasukkan, sedangkan tombol batal berfungsi untuk membatalkan proses. 

 

 

Gambar 3.13 Rancangan halaman lihat lokasi pada bagian administrator 
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Untuk rancangan tampilan detail lokasi dapat dilihat pada Gambar 3.13, 

yang mana gambar ini akan menampilkan uraian teks yang berisi informasi detail 

dari lokasi. Kemudian tak hanya itu, disini penulis melampirkan gambar lokasi 

yang dituju. 

 

 

Gambar 3.14 Rancangan halaman edit lokasi pada bagian administrator 

 

Rancangan halaman edit lokasi pada menu lokasi administrator hampir 

sama dengan rancangan inputan lokasi. Perbedaan rancangan edit lokasi dengan 

input lokasi terletak pada tulisan tombol prosesnya, yang mana pada rancangan 

input lokasi tertera dengan nama simpan pada salah satu tombol proses, 

sedangkan pada rancangan edit lokasi tertera nama update lokasi pada salah satu 

tombol proses. Namun tombol proses ini mempunyai fungsi yang sama. 
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Gambar 3.15 Rancangan halaman kategori pada bagian administrator 

 

Pada rancangan seperti pada Gambar 3.15, sistem akan menampilkan 

seluruh kategori yang telah admin masukkan. Rancangan ini terdiri dari tombol 

tambah kategori, serta link seperti: edit dan hapus kategori. Di atas sudut kanan 

terdapat inputan pencarian untuk memudahkan admin bila ingin melihat, 

mengubah kategori yang telah dimasukkan. 

 

 

Gambar 3.16 Rancangan halaman tambah kategori pada bagian administrator 

Gambar 3.16 adalah rancangan tampilan untuk memasukkan kategori 

pelayanan baru kota Palembang. Halaman ini terdiri dari dua tombol proses yaitu 

simpan dan batal. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan kategori yang telah 

dimasukkan, sedangkan tombol batal berfungsi untuk membatalkan proses. 
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Gambar 3.17 Rancangan halaman edit kategori pada bagian administrator 

 

Rancangan halaman edit kategori pada menu kategori administrator hampir 

sama dengan rancangan inputan kategori. Perbedaan rancangan edit kategori 

dengan input kategori terletak pada tulisan tombol prosesnya, yang mana pada 

rancangan input kategori tertera dengan nama simpan pada salah satu tombol 

proses, sedangkan pada rancangan edit kategori tertera nama update kategori pada 

salah satu tombol proses. Namun tombol proses ini mempunyai fungsi yang sama. 

 

 

Gambar 3.18 Rancangan halaman Subkategori pada bagian administrator 

 

Pada rancangan seperti pada Gambar 3.18, sistem akan menampilkan 

seluruh Subkategori yang telah admin masukkan. Rancangan ini terdiri dari 

tombol tambah Subkategori, serta link seperti: edit dan hapus Subkategori. Di atas 

sudut kanan terdapat inputan pencarian untuk memudahkan admin bila ingin 

melihat, mengubah kategori yang telah dimasukkan. 
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Gambar 3.19 Rancangan halaman Tambah Subkategori pada bagian 

administrator 

 

Gambar 3.19 adalah rancangan tampilan untuk memasukkan subkategori 

pelayanan baru kota Palembang. Halaman ini terdiri dari dua tombol proses yaitu 

simpan dan batal. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan subkategori yang 

telah dimasukkan, sedangkan tombol batal berfungsi untuk membatalkan proses. 

 

 

Gambar 3.20 Rancangan halaman Edit Subkategori pada bagian administrator 

 

Rancangan halaman edit Subkategori pada menu kategori administrator 

hampir sama dengan rancangan inputan subkategori. Perbedaan rancangan edit 

subkategori dengan input subkategori terletak pada tulisan tombol prosesnya, 

yang mana pada rancangan input subkategori tertera dengan nama simpan pada 

salah satu tombol proses, sedangkan pada rancangan edit subkategori tertera nama 

update subkategori pada salah satu tombol proses. Namun tombol proses ini 

mempunyai fungsi yang sama. 
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Gambar 3.21 Rancangan halaman user pada bagian administrator 

 

Selain menu lokasi, kategori dan sub kategori, halaman berikutnya adalah 

rancangan untuk data user pada menu setting user. Halaman ini nantinya akan 

menampilkan beberapa user admin yang mempunyai hak akses untuk mengelola 

sistem. Pada rancangan ini terdapat tombol tambah user dan dua link yaitu edit 

dan hapus user. Disudut atas pojok kanan terdapat inputan untuk melakukan 

pencarian user yang telah terdaftar. 

 

 

Gambar 3.22 Rancangan halaman tambah user pada bagian administrator 

 

Rancangan input data user pada menu setting user dapat dilihat pada 

Gambar 3.22, yang mana pada rancangan ini terdapat dua inputan data yang akan 

dimasukkan, yaitu username dan password. Selain itu terdapat dua tombol yaitu 

simpan dan batal. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data yang telah 

dimasukkan, sedangkan tombol batal untuk membatalkan proses. 
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Gambar 3.23 Rancangan halaman edit user pada bagian administrator 

 

Rancangan edit data user pada menu setting user dapat dilihat pada gambar 

3.23, yang mana pada rancangan ini terdapat dua inputan data yang akan diedit, 

yaitu username dan password. Selain itu terdapat dua tombol yaitu update dan 

batal. Tombol update berfungsi untuk menyimpan data yang telah diubah, 

sedangkan tombol batal untuk membatalkan proses. 

 

3.4.2.4.2 Rancangan Antarmuka User 

a. Tampilan Loading 

Ini adalah rancangan awal proses loading sebelum muncul kemenu utama. 

Tampilan ini hanya sebagai loading yang sama sekali tidak ada keterkaitan secara 

terikat mengenai sistem yang dibangun. Untuk keseluruhan baground pada 

tampilan loading menggunakan warna yang netral sesuai dengan permintaan user 

yaitu putih. Pada bagian footer, sizenya adalah 9 dan huruf menggunakan warna 

hitam. 
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Gambar 3.24 Rancangan menu loading 

 

b. Menu Utama 

Ketika tampilan loading telah berjalan, maka akan langsung ke menu utama 

dari sistem yang dibangun. Rancangan desain dari menu utama ini terdiri dua 

pilihan menu, yaitu: kategori dan pencarian.  

 

 

Gambar 3.25 Rancangan menu utama 
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Setiap menu pada bagian judul dan footer terdapat kesamaan untuk 

desainnya. Hanya berbeda pada bagian isi. Di pojok atas sebelah kiri terdapat logo 

kota yang menunjukkan lambang dari kota Palembang. Kemudian di sebelahnya 

terdapat judul dari aplikasi yang dibangun. Baground judul yang ditampilkan 

berwarna hijau muda. Untuk bagian icon menu terdapat gambar-gambar yang 

berhubungan dengan menu yang dibuat. Pada bagian footer menggunakan size 9 

dan baground berwarna putih. 

 

 

Gambar 3.26 Rancangan tampilan kategori 

 

Gambar 3.26 merupakan rancangan tampilan kategori yang akan terlihat di 

smartphone. Halaman ini menggunakan tombol button dari masing-masing 

kategori. Hal ini dimaksudkan agar pengguna lebih paham untuk pemanfaatannya 

secara langsung. Baground yang digunakan adalah putih untuk bagian isi. Pada 

masing-masing tombol menggunakan baground bewarna biru.  
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Gambar 3.27 Rancangan tampilan SubKategori Lokasi 

 

Gambar 3.27 merupakan rancangan tampilan sub kategori lokasi. Halaman 

ini akan menampilkan list-list dari lokasi yang sudah di input oleh administrator. 

List tersebut berupa sederetan nama lokasi, alamat, serta gambar. Tulisan judul 

“Sub Kategori” menggunakan font inherit dengan ukuran 36 dan tulisan bewarna 

hitam. Baground yang digunakan bewarna putih. 

 

Gambar 3.28 Rancangan tampilan detail subkategori 
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Gambar 3.28 merupakan rancangan tampilan detail informasi lokasi. 

Halaman ini akan memuat serangkaian teks yang berisi informasi secara detail 

mengenal lokasi yang dituju. Informasi ini tulisannya berbentuk paragraf dan rata 

kanan kiri. 

 

 

Gambar 3.29 Rancangan tampilan peta lokasi 

 

Pada Gambar 3.29 merupakan rancangan tampilan peta pada suatu lokasi. 

Halaman ini akan menggunakan rancangan yang sederhana karena ingin terlihat 

nyaman dimata pengguna. Bagian-bagian yang akan ditampilkan adalah gambar 

peta dan titik koordinat, nama lokasi, serta alamat. Peta ini merupakan tampilan 

peta berdasarkan google maps. Pada pojok sebelah kanan bawah, terdapat tombol 

zoom in dan zoom out yang berguna untuk memperbesar serta memperkecil peta. 
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Gambar 3.30 Rancangan tampilan pencarian 

 

Gambar 3.30 merupakan rancangan untuk tampilan pencarian seluruh lokasi 

yang di input administrator. Untuk rancangan tampilan pencarian ini, dibuat 

begitu simpel guna mempermudah user dalam penggunaannya. Seorang user bila 

sulit untuk menentukan lokasi berdasarkan kategori yang tersedia, maka user bisa 

langsung melakukan pencarian di menu pencarian. User hanya perlu memasukkan 

nama lokasi yang berhubungan dengan tempat yang dituju. Sistem akan 

melakukan pencarian dan menampilkan sederetan lokasi di sebelah kiri pada 

bagian bawah form pencarian. Bila lokasi yang di tuju tersedia, di sebelah form 

pencarian akan menampilkan peta dan informasi lokasi tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Kontruksi atau Pengkodean 

Setelah dilakukan perancangan sistem informasi geografis pemetaan 

pelayanan umum, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan source code program 

dan pengujian sistem. Proses implementasi dilakukan dengan mengkodekan 

semua hasil analis rancangan yang dilakukan sebelumnya, kemudian diterapkan 

ke dalam bahasa pemrograman web php dan android Java serta MySQL sebagai 

basis datanya. Mula-mula aplikasi yang dijalankan akan menampilkan menu yang 

berisi informasi-informasi yang dibuat oleh administrator.  

4.1.1 Hasil Tampilan Administrator 

Bagian administrator adalah bagian dari sistem yang digunakan sebagai 

manajemen aplikasi. Pada bagian administrator ini terdiri dari beberapa halaman, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Login 

Tampilan awal dari halaman administrasi ini adalah bagian login. Bagian ini 

berfungsi sebagai portal sebelum memasuki halaman web selanjutnya.  

 

Gambar 4.1 Bagian login pada website 
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Pada Gambar 4.1 merupakan tampilan awal untuk seorang administrator. 

Dalam hal ini seorang admin memiliki hak penuh terhadap aplikasi yang dibuat. 

Admin dapat mengolah data melalui form login. Untuk masuk ke menu 

pengolahan data administrator, admin akan menginputkan username beserta 

password yang telah di tentukan. Bila salah menuliskan username dan password, 

maka sistem akan menampilkan pesan error dan admin harus mengulang kembali 

inputan loginnya. 

 

Gambar 4.2 Jika nama dan password salah 

2. Beranda  

Halaman ini merupakan halaman seorang administrator yang berhasil login 

untuk mengelola content dari sistem ini. 

 

Gambar 4.3 Halaman utama administrator 
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3. Lokasi 

Halaman lokasi merupakan halaman yang berfungsi untuk memanajemen 

lokasi. Seorang admin dapat menambah, mengubah, menghapus dan melihat 

profil lokasi. Selain itu admin juga dapat melakukan pencarian lokasi yang telah 

di input sebelumnya. Cara kerjanya adalah jika ingin menambah lokasi baru, klik 

tombol “tambah lokasi”, jika ingin mengedit  lokasi yang ada, klik “edit” pada 

bagian aksi, untuk menghapus lokasi, klik “hapus” pada bagian aksinya, 

sedangkan untuk melihat profil lokasi, klik “lihat” pada bagian aksi. 

 
Gambar 4.4 Halaman lokasi pada bagian administrator 

Pada halaman “tambah lokasi”, admin dapat memasukkan nama lokasi, 

alamat, pilihan kategori, latitude, longitude, profil lokasi dan gambar dari lokasi 

yang diinginkan. Setelah semua data telah di isi dengan benar, selanjutnya tekan 

tombol “simpan”. Lokasi tersebut akan disimpan di database kemudian tampil 

pada bagian tampil lokasi sebagai lokasi baru. Tombol “batal” digunakan untuk 

membatalkan semua inputan lokasi yang baru dimasukkan oleh admin.  
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Gambar 4.5 Halaman tambah lokasi pada bagian administrator 

Apabila ingin melihat informasi profil lokasi, maka admin mengklik “lihat” 

dibagian aksi pada tampil lokasi. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan 

informasi keterangan mengenai lokasi sesuai yang diinputkan oleh admin pada 

form tambah lokasi baru seperti gambar 4.6 di bawah ini.   

 
Gambar 4.6 Halaman lihat lokasi pada bagian administrator 
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Menu aksi “edit” yang ada di bagian tampil lokasi digunakan untuk 

mengedit lokasi yang ada. Apabila terdapat kesalahan input dari admin atau data 

yang diinputkan tidak sesuai, maka dapat di edit pada form ini. Klik tombol 

“update” untuk menyimpan hasil editan lokasi tersebut. Pada bagian tampil lokasi, 

akan tampil lokasi yang kita edit dengan data yang telah diperbarui. Tombol batal 

digunakan untuk membatalkan semua inputan lokasi yang baru dimasukkan oleh 

admin. 

 
Gambar 4.7 Halaman edit lokasi pada bagian administrator 

4. Kategori 

Halaman kategori ini berbeda dengan halaman lokasi. Seorang administrator 

hanya bisa melakukan pencarian pada kategori lokasi pelayanan umum yang telah 

dibuat, seperti: ATM, rumah sakit, wisata, hotel, dan pusat pembelanjaan. 
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 Gambar 4.8 Halaman kategori pada bagian administrator 

Untuk pencarian kategori, ketikkan kategori yang ada, kemudian sistem 

akan menampilkan kategori yang dimaksud. Jika ingin menambah kategori, maka 

klik tombol tambah kategori. Jika ingin mengubah nama kategori, maka klik link 

edit pada bagian tools. Sistem akan menampilkan form inputan dan edit kategori 

sebagai berikut:  

 
Gambar 4.9 Halaman tambah kategori pada bagian administrator 

 

 
Gambar 4.10 Halaman edit kategori pada bagian administrator 
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5. Sub Kategori 

Halaman sub kategori ini berisi pembagian secara detail dari kategori. 

Tujuan dibuatnya halaman ini agar lokasi dapat tersusun secara teratur 

berdasarkan kategori dan sub kategori tertentu. Halaman ini terdiri dari tombol 

tambah, edit, hapus, dan pencarian sub kategori.   

 
Gambar 4.11 Halaman sub kategori pada bagian administrator 

Jika seorang administrator ingin menambahkan sub kategori di suatu 

kategori tertentu, maka dapat di input dengan mengklik tombol tambah 

subkategori. Kemudian sistem akan menampilkan form inputan seperti berikut: 

 
Gambar 4.12 Halaman tambah subkategori pada bagian administrator 

Jika admin ingin mengubah nama subkategori yang telah di input, maka 

dapat dilakukan dengan mengklik link edit pada halaman subkategori. Kemudian 

sistem akan menampilkan form untuk mengubah nama subkategori seperti gambar 

4.13:  
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Gambar 4.13 Halaman edit subkategori pada bagian administrator 

6. User 

Halaman user merupakan halaman yang berfungsi untuk menambah user 

yang dapat mengakses web ini. Pada halaman user terdiri dari empat fungsi, yaitu: 

tampil user, tambah user baru, edit user, dan hapus user. 

Bagian tampil user merupakan bagian yang digunakan untuk menampilkan 

user yang telah terdaftar menggunakan aplikasi ini. Pada bagian aksi di tampil 

user ini bisa mengubah dan menghapus user admin. Jika ingin menambah user 

admin baru, maka klik tombol “tambah user”. 

 
Gambar 4.14 Halaman user pada bagian administrator 

Apabila admin memilih aksi “hapus” pada bagian tampil user, maka secara 

otomatis user admin tersebut akan terhapus dari database dan tidak tampil 

kembali pada bagian tampil user. Isi user baru pada form tambah user. Setelah itu 

disimpan, kemudian user admin (admin baru) dapat mengelola aplikasi ini sama 

halnya seperti seorang admin. 
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Gambar 4.15 Halaman tambah user pada bagian administrator 

Jika ingin mengedit user yang telah ada, maka harus mengklik “edit” pada 

aksi dibagian tampil user. Kemudian akan muncul halaman untuk mengedit nama 

user dan password. Apabila pengeditan telah selesai, klik update dan data user 

admin akan diperbarui. 

 

Gambar 4.16 Halaman edit user pada bagian administrator 

7. Keluar 

Menu ini digunakan untuk keluar dari halaman administrator dan akan 

kembali menuju halaman login aplikasi. 

4.1.2 Hasil Tampilan User 

Bagian user merupakan aplikasi yang digunakan oleh user yang dalam hal 

ini adalah semua masyarakat pengguna smartphone android untuk memanfaatkan 

layanan yang telah diberikan oleh administrator. Pada bagian user terdiri dari 

beberapa halaman, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Halaman Loading 

Halaman loading merupakan halaman pembuka untuk aplikasi berbasis 

android. Tujuan diberikan halaman loding ini adalah sebagai pengatur sebelum 

tiba dimenu utama. 
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Gambar 4.17 Halaman loading pada bagian user 

2. Halaman Utama 

Pada halaman utama ini berisi fitur-fitur dari aplikasi yang dapat digunakan 

oleh pengguna smartphone android, diantaranya: kategori lokasi dan pencarian.  

 

Gambar 4.18 Menu utama pada bagian user 

3. Halaman Kategori 

Ini adalah halaman kategori untuk tampilan user. Halaman kategori 

merupakan halaman yang mengelompokkan suatu lokasi agar tersusun dengan 

baik.  
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Gambar 4.19 Halaman kategori pada bagian user 

Pada gambar 4.19 merupakan tampilan untuk halaman kategori pelayanan 

untuk user. Kategori pelayanan ini akan menampilkan beberapa nama pelayanan 

yang telah dimasukkan oleh admin. 

4. Halaman SubKategori 

Halaman ini berisi turunan dari halaman kategori. Satu kategori dapat 

memiliki beberapa macam sub kategori lokasi pelayanan umum. Tampilan 

halaman subkategori ini dapat dilihat pada gambar 4.20 

 
Gambar 4.20 Halaman subkategori pada bagian user 

5. Halaman Detail SubKategori 

Halaman ini berisi list-list lokasi pelayanan umum berdasarkan kategori dan 

sub kategori yang berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh adalah: kategori 

tempat ibadah memiliki sub kategori masjid. Kemudian subkategori masjid ini 
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akan menampilkan nama-nama masjid yang telah di masukkan admin. Untuk 

lebih jelaskan dapat dilihat pada gambar 4.21 berikut ini: 

 
 Gambar 4.21 Halaman detail subkategori pada bagian user 

6. Halaman Lokasi 

Untuk halaman lokasi ini akan menampilkan list-list lokasi fasilitas umum 

berdasarkan kategori dan subkategori yang dimaksud. Kemudian dihalaman ini 

akan menampilkan peta dan informasi lokasi dan alamat seperti gambar 4.22 

berikut: 

 

Gambar 4.22 Halaman lokasi pada bagian user 
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7. Halaman Pencarian  

Ini merupakan tampilan untuk halaman pencarian lokasi pelayanan umum di 

Palembang. Tujuan di berikan halaman pencarian di menu user ini agar pengguna 

bisa mencari lokasi yang disusun berdasarkan kategori. 

 

Gambar 4.23 Halaman pencarian pada bagian user 

Pada Gambar 4.23 merupakan tampilan halaman pencarian pada bagian 

user. Untuk menggunakan halaman ini, pencarian lokasi di tulis terlebih dahulu 

kemudian klik tombol “cari”. Content akan menampilkan lokasi yang berkaitan 

sesuai dengan nama. Kemudian untuk melihat informasi, klik titik yang ada di 

peta. 

4.2 Konfigurasi Sistem 

Sistem informasi geografis pemetaan pelayanan umum di kota Palembang 

bekerja dengan data spasial yang tereferensi geografis dalam jaringan internet 

sehingga terjadi komunikasi antara komponen web browser (internet), server, 

android, dan basisdata. Aplikasi android berada pada sisi pengguna, akan 

berkomunikasi dengan server sebagai penyedia data melalui web browser. Server 

bertanggung jawab terhadap proses permintaan dari client dan mengirimkan 

tanggapan terhadap koneksi pada basisdata serta membuat representasi yang 

diteruskan ke server. Server dalam sistem ini berada pada halaman 

http://cpanel.fisiotherapistpalembang.com/.  

http://cpanel.fisiotherapistpalembang.com/
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Pemrosesan data dilakukan pada sisi administrator dan user. Data 

dimasukkan oleh administrator berupa titik koordinat yang akan dikirim ke server 

sehingga android dapat menampilkan peta berdasarkan titik koordinat kepada 

user. Implementasi sistem informasi geografis pada sisi administrator dapat 

dijalankan dengan membuka web browser yang beralamatkan 

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/.  Kemudian pada sisi user, 

sistem ini dapat dijalankan dengan menginstal aplikasi pelayanan umum dalam 

bentuk apk. terlebih dahulu. Setelah aplikasi apk. ini sudah terinstal, maka user 

dapat memanfaatkan sistem ini sesuai dengan fungsinya. 

4.2.1 Konfigurasi Google Maps Api Di Html 

Agar peta dapat muncul pada halaman pencarian dan detail sistem yang 

dibuat, maka dibutuhkan sebuah konfigurasi google maps api dengan 

memasukkan kode atau syntak dari API Google Maps ke dalam file tersebut. 

Berikut adalah langkah-langkah konfigurasinya antara lain: 

1. Membuat elemen div dengan nama “kanvaspeta” pada file cari.html untuk 

menampilkan pencarian lokasi dipeta dan nama div_peta untuk menampilkan 

peta. 

File cari.html 

<div id="kanvaspeta" class="map-canvas" style=" margin:0px auto; 

width:65%; height:400px; float:right; padding:10px;"></div> 

<div id="result" style="background-color:#ffff;width:23%; 

height:600px;text-align:left;padding:10px; float:left;"></div> 

File detail.html 

<div class="col-md-4"  id="div_peta" style="opacity:0"> 

<div id="map-canvas" ></div> </div> 

2. Setelah membuat elemen div, langkah selanjutnya adalah memasukkan Maps 

API JavaScript ke dalam file cari.html dan detail.html untuk menghubungkan 

halaman tersebut ke API Google Maps. 

File cari.html 

<script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&language

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/
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=id&sensor=false"></script> 

<script type="text/javascript"> 

File detail.html 

<script 

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&lang

uage=id"></script> 

3. Membuat beberapa objek literal untuk menyimpan property-properti pada 

peta.  

File cari.html 

peta = new 

google.maps.Map(document.getElementById("kanvaspeta"),settingpeta); 

File detail.html 

var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), 

mapOptions);   

 

4. Menuliskan fungsi JavaScript untuk membuat objek peta. Perhatikan script 

berikut pada file cari.html. 

 

Gambar 4.24 Fungsi java script pada file cari.html 
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var koorAwal = new google.maps.LatLng(-2.9547949,104.6929235); 

Inisialisasi tersebut bertujuan untuk mengatur letak latitude dan longitude pada 

maps.  

var settingpeta = { 

zoom: 17, 

center: koorAwal, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP }; 

Inisialisasi pada fungsi diatas bertujuan untuk mengatur letak posisi peta atau 

lokasi yang ingin dituju. 

tanda = new google.maps.Marker({ 

position: lokasi, 

map: peta }); 

Bertujuan untuk memberi tanda marker atau penanda lokasi yang sudah diatur 

pada variabel.  

Perhatikan script berikut pada file detail.html. 

 

Gambar 4.25 Fungsi java script pada file detail.html 
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var id_subkategori=get('id_subkategori'); 

Inisialisasi tersebut bertujuan untuk memanggil lokasi berdasarkan 

id_subkategori. 

  var marker = new google.maps.Marker({ 

            position : new google.maps.LatLng(-3.1,104), 

            map : map 

    }) 

Bertujuan untuk memberi tanda marker atau penanda lokasi yang sudah diatur 

pada variabel.  

function(data){ 

var lihat=''; 

var list_lokasi = ''; 

for(var i=0; i<data.length; i++){ 

list_lokasi = list_lokasi + '<div class="pull-left"><span class="fa-stack fa-

2x"><img 

src="http://fisiotherapistpalembang.com/pelayananumum/gambar/'+data[i].ga

mbar+'" style="width: 113%;"/></span></div><div class="media-body"><h4 

class="media-

heading">'+data[i].nama_pel+'</h4><p>'+data[i].alamat+'</p><h5><strong>

<div class="keterangan" data-

lihat="'+data[i].keterangan+'">Detail</div></strong></h5><h5><strong><div 

class="lokasi" data-la="'+data[i].la+'" data-nama="'+data[i].nama_pel+'" data-

alamat="'+data[i].alamat+'" data-lo="'+data[i].lo+'">Lihat 

Peta</div></strong></h5></div><hr>'; 

} 

    $('#list_lokasi').html(list_lokasi); 

    $('.keterangan').click(function(e) { 

    $("#keterangan").append('<div style="font-weight:lighter" data-

ajax="false" "><strong>Keterangan Detail</strong><br><br><div 

style="white-space:normal;text-align: justify;">'+$(this).data('lihat')+'</div>'); 

          $('#keterangan').css('opacity','1'); 

          $('#list_lokasi').hide(); 
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          $('#div_peta').hide(); 

}); 

Inisialisasi di atas berfungsi untuk menyimpan data yang akan ditampilkan 

disebuah smartphone android. Data yang disimpan berupa nama lokasi, 

latitude, longitude, alamat, gambar, dan detail informasi. 

4.2.2 Konfigurasi File Web ke Server 

Berikut langkah-langkah konfigurasi file web ke server sebagai berikut: 

1. Login terlebih dahulu ke halaman http://cpanel.fisiotherapistpalembang.com/ 

seperti Gambar 4.26 dan Gambar 4.27 adalah halaman utama server bila login 

berhasil.  

 

Gambar 4.26 Halaman login server 

 

Gambar 4.27 Halaman utama server 

http://cpanel.fisiotherapistpalembang.com/
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Untuk melakukan hostingan ke sebuah sistem, maka yang harus dilakukan antara 

lain: 

a. Membuat nama database di MySQL Database Wizard 

b. Mengimport database yang sudah disiapkan di  phpMyAdmin 

c. Kemudian mengupload file ke server di link File Manager 

d. Terakhir Mengatur config pada database di file koneksi.php 

2. Berdasarkan Gambar 4.27 dan penjelasannya, maka yang harus dilakukan 

pertama kali adalah membuat nama database di MySQL Database Wizard. 

Nama database di server ini adalah fis10000_aplikasiandroid. Selanjutnya 

klik tombol “Create Database”.  

 

Gambar 4.28 Halaman membuat nama database 

Kemudian melengkapi data user menggunakan password yang nantinya akan 

diatur di file koneksi.php. Selanjutnya klik tombol “Create User”. 

 

Gambar 4.29 Halaman melengkapi data user 
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Gambar 4.30 Halaman melengkapi data user lanjutan 

Setelah nama database sudah berhasil dibuat, maka langkah berikutnya adalah 

import database di link phpMyAdmin yang ada di halaman utama server, 

kemudian klik tombol “kirim”. 

 

Gambar 4.31 Halaman import database 

3. Jika database telah berhasil dibuat dan di import ke server, maka selanjutnya 

adalah mengupload file web di File Manager pada halaman utama server.  
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Gambar 4.32 Halaman file manager di server 

Untuk mengupload file, maka terlebih dahulu harus membuat folder sesuai dengan 

nama file yang akan di upload dan klik “Create New Folder”.  

 

Gambar 4.33 Halaman tambah folder didalam folder public_html 

Selanjutnya klik “upload file” web dalam bentuk zip. di folder public_html dan 

tunggu sampai proses selesai seperti Gambar 4.32 berikut: 

 

Gambar 4.34 Halaman upload file web berbentuk zip. 

Setelah proses upload file web selesai, maka selanjutnya adalah mengekstrak file 

yang berbentuk zip. tersebut dengan cara klik kanan lalu pilih “ekstrak” pada 

folder zip. yang telah di upload. 
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Gambar 4.35 Halaman ekstraks file 

4. Bila database dan file telah berhasil di upload, tahap selanjutnya adalah 

mengatur config pada database di file koneksi.php dengan cara klik kanan 

pada file koneksi, kemudian pilih “edit” lalu pilih “Save Changes”. 

Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman coding file koneksi seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.36 Halaman file koneksi.php 

Nama user  : fis10000_pelayananumum 

Password  : pelayananumum1234 

Nama database : fis10000_pelayananumum 

4.2.3 Konfigurasi File Android 

Konfigurasi file android agar dapat terhubung dengan server adalah dengan 

membuat alamat link servernya pada file cari.html; detail.html; kategori.html; 

subkategori.html. 

a. File cari.html 

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/search.php.    

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/search.php
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b. File detail.html 

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/server_detail.php. 

c. File kategori.html 

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/server_kategori.php.    

d. File subkategori.html 

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/search.php. 

Setelah selesai menambahkan link file android ke alamat file web servernya, 

maka jalankan androidnya di eclipse untuk mengubahnya dalam bentuk apk.  

 

Gambar 4.37 Halaman aplikasi android di emulator pc  

Gambar 4.37 merupakan hasil tampilan aplikasi pada emulator pc. Sebelum 

melakukan instalasi aplikasi pada smartphone android, terlebih dahulu 

menjalankan programnya pada emulator pc untuk mengecek apakah aplikasi ini 

dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jika pada emulator pc semua fungsi dapat 

berjalan dengan baik, maka file apk. dari aplikasi ini bisa diinstal dalam sebuah 

android. 

4.2.4 Instalasi Aplikasi di Android 

Cara instalasi file apk. ke smartphone android sama seperti instalasi aplikasi 

lainnya yang ada di handphone. Klik “Pasang” pada aplikasi pelayanan umum, 

kemudian sistem akan memproses instalasi sampai selesai. Terakhir klik 

“Launch” untuk mencoba program aplikasinya. 

http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/server_detail.php
http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/server_kategori.php
http://fisiotherapistpalembang.com/aplikasipelayanan/search.php
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Gambar 4.38 Halaman instalasi pada smartphone android 

Gambar 4.38 adalah halaman instalasi aplikasi pada smartphone android. 

File yang diinstal dalam bentuk apk. Dalam memanfaatkan aplikasi ini harus 

menggunakan jaringan internet yang baik. Aplikasi ini berisi sebuah informasi 

pelayanan umum secara geografis beserta letak lokasinya. 

4.3 Pengujian Sistem 

Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas dari kesalahan. 

Agar bebas dari kesalahan, maka perlu dilakukan pengujian perangkat lunak 

untuk menemukan kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Tahap ini dilakukan 

agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan pada semua hal 

yang berkaitan dengan aplikasi. Pengujian aplikasi dengan metode blackbox. 

Pengujian dilakukan dengan dua tahap yaitu testing mandiri dan testing oleh user. 

1. Testing Mandiri 

Pengujian mandiri dilakukan dengan menjalankan aplikasi pemetaan 

pelayanan umum dan melihat ini apakah sesuai dengan domain masalah serta 

kesimpulan yang diharapkan. Hasil pengujian mandiri dapat dilihat pada tabel 4.1 

dan tabel 4.2. 
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Tabel 4.1 Tabel pengujian aplikasi pada admin 

No. Pengujian Hasil yang diharapkan 
Hasil 

Pengujian 

1. Interface login Menampilkan halaman login. OK 

2. Tombol login Masuk ke halaman utama. OK 

3. Link beranda Menampilkan informasi 

pengolahan isi website. 
OK 

4. Link lokasi Menampilkan halaman daftar 

lokasi pelayanan umum dan 

pencarian.  

OK 

5. Tombol cari Menampilkan lokasi pelayanan 

umum berdasarkan nama 

lokasi. 

OK 

6. Tombol tambah lokasi Menampilkan halaman inputan 

lokasi dan pilihan kategori. 
OK 

7. Tombol pilih file Dapat memasukkan gambar 

dan menampilkan gambar ke 

halaman admin dan user. 

OK 

8. Tombol simpan pada link 

lokasi 

Dapat menyimpan lokasi ke 

dalam database dan kembali 

ke halaman daftar lokasi. 

OK 

9. Tombol batal pada link 

lokasi 

Membatalkan penyimpanan 

lokasi dan kembali ke halaman 

daftar lokasi 

OK 

10. Link lihat pada link lokasi Dapat melihat informasi detail 

beserta gambar lokasi. 
OK 

11. Link edit pada link lokasi Menampilkan halaman edit 

lokasi. 
OK 

12. Tombol update pada link 

lokasi 

Memperbarui data lokasi dan 

kembali ke halaman daftar 

lokasi. 

OK 

13. Link hapus pada link lokasi Menampilkan pertanyaan 

untuk menghapus lokasi atau 

tidak. 

OK 
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Tabel 4.1 Tabel pengujian aplikasi pada admin (lanjutan) 

No. Pengujian Hasil yang diharapkan 
Hasil 

Pengujian 

14. Tombol OK Menghapus lokasi. OK 

15. Link halaman lokasi  Dapat menampilkan daftar 

lokasi selanjutnya dan 

sebelumnya. 

OK 

16. Link kategori Dapat menampilkan daftar 

kategori. 

OK 

17. Tombol cari Menampilkan kategori lokasi 

pelayanan umum. 
OK 

18. Tombol tambah kategori Menampilkan halaman inputan 

tambah kategori. 

OK 

19. Tombol simpan pada link 

kategori 

Dapat menyimpan kategori 

baru dan kembali ke halaman 

daftar kategori. 

OK 

20. Tombol batal pada link 

kategori. 

Membatalkan penyimpanan 

kategori dan kembali ke 

halaman daftar kategori 

OK 

21. Link edit pada link kategori Menampilkan halaman 

kategori yang akan diedit 

OK 

22. Tombol update pada link 

kategori 

Memperbarui kategori dan 

kembali ke halaman daftar 

kategori. 

OK 

23. Link hapus pada link 

kategori 

Menampilkan pertanyaan 

untuk menghapus lokasi atau 

tidak. 

OK 

24. Tombol OK Menghapus kategori. OK 

25. Link subkategori Dapat menampilkan daftar sub 

perkategori. 

OK 

26. Tombol cari Menampilkan subkategori 

lokasi pelayanan umum. 
OK 

27. Tombol tambah subkategori Menampilkan halaman inputan 

tambah subkategori. 

OK 
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Tabel 4.1 Tabel pengujian aplikasi pada admin (lanjutan) 

No. Pengujian Hasil yang diharapkan 
Hasil 

Pengujian 

28. Tombol simpan pada link 

subkategori 

Dapat menyimpan subkategori 

baru dan kembali ke halaman 

daftar subkategori. 

OK 

29. Tombol batal pada link 

subkategori. 

Membatalkan penyimpanan 

subkategori dan kembali ke 

halaman daftar subkategori 

OK 

30. Link edit pada link 

subkategori 

Menampilkan halaman 

subkategori yang akan diedit 

OK 

31. Tombol update pada link 

subkategori 

Memperbarui subkategori dan 

kembali ke halaman daftar 

subkategori. 

OK 

32. Link hapus pada link 

subkategori 

Menampilkan pertanyaan 

untuk menghapus subkategori 

atau tidak. 

OK 

33. Tombol OK Menghapus subkategori. OK 

34. Link settinguser Dapat menampilkan daftar 

nama pengguna (admin). 

OK 

35. Tombol cari Menampilkan nama pengguna 

(admin). 
OK 

36. Tombol tambah user Menampilkan halaman inputan 

tambah user. 

OK 

37. Tombol simpan pada link 

user 

Dapat menyimpan data admin 

baru dan kembali ke halaman 

admin. 

OK 

38. Tombol batal pada link user. Membatalkan penyimpanan 

penggelola baru dan kembali 

admin. 

OK 

39. Link edit pada link user Menampilkan halaman edit 

user. 

OK 

40. Tombol update pada link 

user 

Memperbarui data user dan 

kembali ke halaman pengelola. 
OK 
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Tabel 4.1 Tabel pengujian aplikasi pada admin (lanjutan) 

No. Pengujian Hasil yang diharapkan 
Hasil 

Pengujian 

41. Link hapus pada link user Menampilkan pertanyaan 

untuk menghapus admin atau 

tidak. 

OK 

42. Tombol OK Menghapus pengelola. OK 

 

Tabel 4.2 Tabel pengujian aplikasi pada user 

No. Pengujian Hasil yang diharapkan 
Hasil 

Pengujian 

1. Interface halaman loading Interface halaman loading 

dengan tulisan Pelayanan 

Umum di Palembang. 

OK 

2. Interface halaman utama Interface menu utama dengan 

2 fitur 

OK 

3. Tombol kategori Menampilkan list dari 

kategori-kategori yang telah 

dimasukkan admin/pengelola. 

OK 

4. Tombol pilihan kategori Menampilkan subkategori 

lokasi 

OK 

5. Tombol pilihan subkategori Menampilkan detail lokasi 

berdasarkan per subkategori 

OK 

6. Link detail pada detail 

subkategori 

User dapat melihat informasi 

secara lengkap mengenai 

lokasi yang dituju 

OK 

7. Link lihat peta pada detail 

subkategori 

Sistem dapat menampilkan 

peta di samrtphone android dan 

menunjukkan titik lokasi yang 

dituju 

OK 

8. Tombol marker pada peta Sistem dapat menampilkan 

nama lokasi dan alamat lokasi 

yang dituju sesuai dengan 

basisdatanya 

OK 
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Tabel 4.2 Tabel pengujian aplikasi pada user (lanjutan) 

No. Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil 

Pengujian 

9. Tombol beranda Kembali ke halaman utama OK 

10. Tombol cari User dapat mencari tempat di 

dalam aplikasi dengan 

menampilkan peta dan 

informasi lokasi. 

OK 

 

2. Pengujian Lapangan 

Penulis melakukan pengujian terhadap 3 orang yaitu seorang admin 

sekaligus user 1 dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang 

dan user 2 adalah seorang mahasiswi. Hasil yang didapat dari pengujian lapangan 

dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dalam membangun 

aplikassi ini, semua lokasi pelayanan umum di kota Palembang dapat 

terpetakan. 

2. Dengan menganalisa dan merancang aplikasi pemetaan pelayanan umum, 

maka seluruh lokasi pelayanan umum berdasarkan kategori dapat tampil di 

peta beserta informasinya. 

3. Dengan menggunakan layanan web service berupa jaringan internet, aplikasi 

ini dapat tampil di dua platform berbeda, yaitu web dan perangkat mobile. 

 

5.2 Saran 

Pengembangan aplikasi sistem informasi geografis pemetaan pelayanan 

umum ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, perlu pengembangan lebih 

lanjut agar sistem ini lebih bermanfaat terutama dalam hal penambahan fitur call 

dan alternatif jalur terpendek yang dapat menghubungi langsung tempat yang 

akan dituju. Pemodelan ini dapat digunakan sebagai panduan untuk membangun 

sistem informasi geografis dengan tema dan studi kasus yang lainnya.  
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