
BAB IV  

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisa Sistem Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan sebuah sistem usulan kepada pihak Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Analisa dapat berupa permasalahan yang 

terjadi dan harus segera diselesaikan ataupun dapat berupa manfaat yang 

diinginkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terhadap 

pengadaan sistem tersebut. 

Dari sekian banyak perairan di Provinsi Riau, Selat Rupat termasuk perairan 

yang ramai akan aktivitas pelabuhan maupun perikanan. Perairan Selat Rupat 

tergolong perairan semi tertutup, yang mana ini hal ini mengakibatkan tinggi 

gelombang pada perairan tersebut cukup kecil. 

Adapun sistem yang sedang berjalan saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau belum mempunyai informasi 

mengenai kesuburan perairan di wilayah Provinsi Riau terkhusus Selat 

Rupat sebagai objek penelitian pada saat ini, masih merujuk pada peta 

potensi perairan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan 

setiap tahunnya.  

2. Setiap tahunnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau hanya 

menerima infomasi jumlah hasil penangkapan ikan dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. 

3. Data yang terkumpul menjadi bahan pertimbangan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Riau untuk pemberian izin berlayar kapal baru di daerah 

perairan Selat Rupat. 

4. Belum adanya acuan pemetaan untuk monitoring kesuburan perairan dan 

pemberian izin berlayar kapal baru di Selat Rupat. 

4.2 Analisa Sistem Usulan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi tersebut, maka diusulkan sistem 

informasi geografis pemetaan kesuburan perairan di Selat Rupat berdasarkan data 
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yang diperoleh dari pengolahan data hasil citra satelit Landsat 8. Sistem informasi 

geografis kesuburan perairan ini merupakan sistem informasi untuk menyajikan 

pemetaan kesuburan perairan berbasis webGIS. Sistem ini nantinya akan 

menampilkan persebaran klorofil-a pada perairan Selat Rupat berdasarkan periode 

waktu yang dipilih oleh user dan mengirimkan permintaan tersebut ke server. 

Setelah mendapat respon dari database selesai maka web server akan 

menampilkan hasil yang diinginkan pengguna pada browser. 

Dari hasil definisi sistem yang telah diuraikan diatas, maka sistem yang 

diusulkan adalah membangun sebuah sistem informasi geografis pemetaan titik 

kesuburan perairan Selat Rupat. Sistem ini memberikan manfaat yang terdiri dari: 

1. Adanya visualisasi pemetaan digital kesuburan perairan di Selat Rupat 

sehingga memudahkan stakeholder atau masyarakat mengetahui titik-titik 

yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya ikan. 

2. Memudahkan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam 

pendaftaran izin berlayar kapal baru. 

3. Membantu pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk 

mengambil sebuah keputusan secara efektif dan efisien. 

4.3 Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahap analisa kebutuhan sistem adalah sebagai spesifikasi dari apa yang 

harus diimplementasikan, deskripsi bagaimana sistem harusnya bekerja atau 

bagian-bagian yang ada didalam sistem, bisa juga dijadikan batasan dalam proses 

pengembangan sistem. 

4.3.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional dari sistem informasi geografis kesuburan perairan di 

Selat Rupat menjelaskan mengenai apa saja yang akan disediakan oleh sistem. 

Kemampuan sistem dalam menyediakan fungsi-fungsi yang diinginkan. 

Kebutuhan fungsional dari sistem informasi pemetaan kesuburan perairan di Selat 

Rupat yaitu: 

1. Sistem mampu melakukan pemetaan pada titik-titik yang berpotensi 

menjadi tempat berkumpulnya ikan. Pengguna dapat memetakan data lokasi 
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persebaran klorofil-a beserta informasi titik koordinat lokasi longitude dan 

lattitude. 

2. Sistem dapat menampilkan peta. 

Pengguna dapat menampilkan hasil pemetaan kesuburan perairan di Selat 

Rupat. 

3. Sistem dapat diakses oleh masyarakat. 

Masyarakat bisa melihat peta kesuburan perairan di Selat Rupat. 

4.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional 

1. Analisis Kebutuhan Antarmuka (Interface). 

Kebutuhan interface yang diinginkan adalah interface yang bersifat user 

friendly, yaitu perangkat lunak yang dibuat harus dapat digunakan dengan 

mudah, nyaman dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan, baik 

kesalahan input, proses dan output. User interface dari sistem ini 

menggunakan jenis tampilan Graphical User Interface (GUI) berbasis 

Hypertext Markup Languange (HTML) dan dengan menggunakan  Cascade 

Style Sheet (CSS), serta dengan interface berbasis web akan mempermudah 

dalam pengaksesan selama masih ada jaringan internet dan dapat 

menggunakan sistem operasi apapun (responsive) karena diakses 

menggunakan web browser. 

2. Analisis Perangkat Keras (Hardware). 

Perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam penerapan aplikasi 

Sistem Informasi Geografis ini adalah harus memiliki kebutuhan standart 

minimal perangkat keras yang diperlukan terdiri dari lima, yaitu: 

a. Processor (Intel Dual-Core). 

b. Memory RAM minimal 2 GB. 

c. Hardisk minimal 500 GB. 

d. Input Devices: Keyboard, Mouse. 

e. Output Devices: Monitor LCD 
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3. Analisis Perangkat Lunak (Sofware). 

Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam penerapan aplikasi 

Sistem Informasi Geografis ini adalah harus memiliki kebutuhan standar 

minimal perangkat lunak  yang diperlukan terdiri dari tujuh, yaitu: 

a. Sistem Operasi (Windows 7) 

b. Text Editor (Notepad++) 

c. Leaflet 

d. PHP 5 sebagai bahasa pemograman 

e. Web browser (Mozilla Firefox atau Chrome) 

f.   MapServer For Windows (MS4W) 

g. ENVI 

4.4 Analisa Kebutuhan Pengguna (User Requirement) 

Pendokumentasian kebutuhan user merupakan salah satu kegiatan yang 

perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pembuatan sistem tersebut, hal ini dilakukan 

dalam rangka mengetahui dan mempersiapkan seluruh kebutuhan dari user 

sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan user dan realita yang ada 

pada saat implementasi sistem tersebut. Karakteristik Pengguna GIS Pemetaan 

Kesuburan Perairan terdiri dari satu, yaitu: 

1. Admin 

Merupakan staf dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. 

2. Public User 

Merupakan masyarakat atau stakeholder. Public User dapat mengakses 

sistem menggunakan browser sesuai hak akses yang diberikan. 

4.5 Perancangan Sistem 

Metode analisis kebutuhan software dan hardware dibutuhkan sebagai 

panduan dalam pembuatan aplikasi pemetaan kesuburan perairan di Selat Rupat. 

Metode perancangan yang digunakan adalah Object Oriented Analysis Design 

(OOAD). Serta pemodelan visual yang membantu untuk menangkap struktur dan 

kelakuan dari objek serta mempermudah penggambaran interaksi antara elemen 

dalam sistem. Pemodelan visual ini menggunakan Unified Modelling Language 

(UML) yang dilengkapi dengan alat atau tools dan teknik (techniques) yang 
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dibutuhkan dalam pengembangan sistem, tools yang digunakan adalah Microsoft 

Visio. Sehingga nantinya hasil analisis ini dapat dijadikan acuan untuk proses 

implementasi dari webGIS pemetaan kesuburan perairan di Selat Rupat. Salah 

satu tools yang bisa digunakan untuk menganalisis dan mendesain sistem 

menggunakan OOAD adalah UML. UML menyediakan beberapa diagram visual 

yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem (Shodiq, 2006). Ada beberapa 

diagram yang disediakan dalam UML antara lain: 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor 

dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas 

sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari 

pandangan pemakai atau pengguna. 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use 

case. 

3. Sequence Diagram  

Sequence Diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case.  

Use case diagram merupakan artifak dari proses analisis, sementara class 

diagram, sequence diagram, activity diagram, collaboration diagram merupakan 

artifak dari proses desain. 

4.6 Definisi Aktor 

Aktor adalah pengguna yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem 

informasi geografis pemetaan kesuburan perairan di Selat Rupat. Aktor memiliki 

hak akses penggunaan sistem yang berbeda-beda. Berikut merupakan deskripsi 

dari kebutuhan pengguna terhadap sistem informasi geografis pemetaan 

kesuburan Perairan di Selat Rupat dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Aktor 

Masyarakat  

Gambar 4.1 Deskripsi Aktor 

Masyarakat adalah pengguna sistem memiliki hak akses terbatas dengan 

hanya dapat melihat tampilan untuk halaman utama, dan mengakses data 

kesuburan perairan di Selat Rupat. 

4.7 Use Case Diagram 

Secara garis besar fungsi utama dari sistem yang dikembangkan dapat 

dilihat pada use case diagram yang disajikan pada Gambar 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem Usulan Untuk Masyarakat 

Tabel 4.1 Defenisi Use Case Diagram 

No. Id Use Case Deskripsi 

1.  UC-01 
Melihat 

Peta 

Menggambarkan masyarakat dapat melihat 

peta yang tersedia beserta detail informasi 

peta. 

2. UC-02 
Mengunduh 

peta 

Menggambarkan masyarakat dapat 

mengunduh peta sesuai tanggal yang pilih. 

Skenario use case menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada 

pada sistem. Berikut skenario use case dari setiap use case yang telah ada. 

 

 

 

 

Masyarakat

Melihat Peta

Mengunduh Peta

<<extend>>

<<extend>>



43 
 

4.7.1 Skenario Use Case Lihat Data 

Tabel 4.2 Skenario UC-01 Use Case Kelola Lihat Data 

Use case   : Melihat peta. 

Deskripsi          : Use Case ini menangani proses melihat peta. 

Aktor   : Masyarakat. 

Kondisi Awal  : Sistem menampilkan menu home. 

Kondisi Akhir  : Sistem menampilkan peta kesuburan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case dimulai ketika user 

membuka menu peta kesuburan 

perairan. 

 

 2. Sistem menampilkan peta 

kesuburan perairan. 

3. User memilih tanggal pencitraan.  

 4. Sistem menampilkan peta 

sesuai tanggal pencitraan. 

5. User dapat melihat peta kesuburan 

perairan. 

 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa use case melihat data adalah alur yang 

harus dilakukan pada proses melihat peta kesuburan perairan. 

4.7.2 Skenario Use Case Download Data 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa use case download data kesuburan 

perairan adalah alur yang harus dilakukan pada proses mengunduh peta kesuburan 

perairan. 

Tabel 4.3 Skenario UC-02 Use case Download Data Kesuburan Perairan 

Use case   : Mendownload Peta. 

Deskripsi          : Use case ini menangani proses mengunduh peta.  

Aktor   : User. 

Kondisi Awal  : Sistem menampilkan data koleksi peta. 

Kondisi Akhir  : Peta berhasil diunduh. 
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Tabel 4.3 Skenario UC-02 Use case Download Data Kesuburan Perairan (Lanjutan). 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case dimulai ketika masyarakat 

mengakses menu download. 

 

 2. Sistem menampilkan tanggal 

peta yang bisa di download. 

3. User memilih tanggal peta.  

 4. Sistem mendownload peta. 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa use case mengunduh data menampilkan 

konfirmasi untuk mengunduh peta kesuburan. 

4.8 Activity Diagram 

Menggambarkan hubungan antara proses, aktor dan komponen pada sistem 

seperti form dan database. Berikut ini adalah activity diagram pada sistem 

pemetaan titik kesuburan perairan di Selat Rupat. 

4.8.1 Activity Diagram Melihat Peta 

Acitivity Diagram untuk melihat peta dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Lihat Data 

 

Halaman Utama 

Masyarakat

Pilih menu peta 

kesuburan peraiaran

Tampilkan peta

Pilih tanggal 

pencitraan

Tampilkan peta 

sesuai tanggal

User Sistem
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4.8.2 Activity Diagram Download Peta 

Acitivity Diagram untuk download peta dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Download Peta 

4.9 Sequence Diagram 

Sequence Diagram dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi objek 

yang disusun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence diagram Sistem 

informasi geografis pemetaan titik kesuburan perairan Selat Rupat yaitu: 

4.9.1 Sequence Diagram Kelola Lihat Data 

Sequence Diagram untuk melihat peta dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Sequence Diagram Lihat Data 

Halaman Utama 

Masyarakat

Pilih menu Peta 

Kesuburan Perairan

Pilih tanggal 

pencitraan yang ingin 

di download

Sistem menampilkan 

peta yang akan di 

download

User Sistem

User

Menu 

Home

Menu Peta 

Kesuburan Perairan

Pilih menu peta 

kesuburan perairan ()

Pilih Tanggal 

pencitraan

Tampilkan peta sesuai tanggal 

pencintraan
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4.9.2 Sequence Diagram Download Peta 

Sequence Diagram untuk download peta dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Sequence Diagram Download Peta 

4.10 Analisa Akurasi 

Untuk mengetahui akurasi pencitraan citra satelit Landsat 8, peneliti 

merujuk kepada peta BMKG (Lampiran C) dan penelitian terdahulu yang mana 

pada peneletian tersebut membandingkan hasil perhitungan menggunakan hasil 

citra dan uji lapangan sehingga didapatlah tingkat akurasi atau nilai error yang 

bisa dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Analisa akurasi 

No. Peneliti dan Tahun Judul Tingkat Akurasi 

1. 

Halida Nuriya, Zainul 

Hidayah, Wahyu 

Andy Nugraha, 2010. 

Pengukuran 

Konsentrasi Klorofil-a 

dengan Pengolahan 

Citra Landsat ETM-7 

dan Uji Laboratorium  

Perbandingan Hasil 

Citra dan Uji 

Laboratorium 

menggunakan RMS 

Error adalah  

User

Menu 

Home

Menu Peta 

Kesuburan Perairan

Pilih menu download ()

Pilih Tanggal 

pencitraan

Download peta sesuai tanggal
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Tabel 4.4 Analisa akurasi (Lanjutan) 

No. Peneliti dan Tahun Judul Tingkat Akurasi 

  
di Perairan Selat 

Madura Bagian Barat. 

0,934664 yang 

menunjukkan data 

dari satelit bagus. 

2. 

Astrijaya Sidik, Andi 

Agussalim, Moh. 

Rasyid Ridho, 2014. 

Akurasi Nilai 

Konsentrasi Klorofil-a 

dan Suhu Permukaan 

Laut menggunakan 

Data Penginderaan 

Jauh di Perairan Pulau 

Alanggantang Taman 

Nasional Sembilang. 

Nilai error yang 

didapat dari hasil uji 

lapangan dan 

penginderaan jauh 

adalah 0,314 yang 

menunjukkan 

pengolahan hasil 

citra dapat diterima. 

3. 

Muhammad Taufik, 

Nico Wiliyanto, 2016. 

Analisa Persebaran 

Klorofil-a 

menggunakan citra 

Meris dan citra Aqua 

Modis. Studi Kasus: 

Perairan Pantai 

Banyuwangi. 

Penguji 

menggunakan 

metode Korelasi 

Linier untuk menguji 

hasil pengolahan dari 

citra yang 

menghasilkan Citra 

Aqua MODIS 

memiliki korelasi 

yang cukup kuat 

dengan data di 

lapangan dengan 

nilai 54,95%, 

sedangkan Envisat 

Meris kurang akurat 

dengan nilai 13,4%. 
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4.11 Perancangan Pengolahan Hasil Citra 

Cara mengolah data hasil citra untuk mengetahui persebaran klorofil-a, 

peneliti menggunakan aplikasi ENVI 4.8 dengan alur sebagai berikut: 

1. Memilih Band 4, 5, dan 6 karena Band 4, 5, dan 6 adalah Band untuk 

mengolah data-data perairan. Band 4 adalah pantulan cahaya merah, Band 5 

adalah hasil tangkapan cahaya infrared, dan Band 6 adalah hasil tangkapan 

cahaya gelombang pendek dari infrared. 

2. Lalu peneliti akan merubah nilai digital number pada masing-masing Band 

menjadi nilai klorofil-a dengan rumus ((0,00002*B4 atau B5 atau B6)-

01)/sinus sun elevation. Nilai sun elevation didapat pada metafile yang 

diunduh bersamaan dengan hasil pencitraan. 

3. Setelah mendapatkan nilai klorofil-a Band 4, 5, dan 6, maka peneliti akan 

menggabungkan ketiga Band dengan rumus 0,2818*(((B5+B6)/B4)^3,497). 

4. Pengelompokan area berdasarkan jumlah nilai klorofil-a pada menu 

“Density Slice”. 

5. Pada menu “Density Slice” peneliti juga akan melakukan gradasi warna 

pada masing-masing kelompok nilai klorofil-a. 

Semua proses akan peneliti tampilkan pada BAB V Implementasi dan 

Pengujian. 

4.12 Perancangan Interface Sistem 

4.12.1 Halaman Home 

Menu ini merupakan tampilan utama sistem berbasis web.  Pada tampilan 

ini terdapat 3 submenu yaitu Peta Kesuburan Perairan, Profil, dan Kontak. 

Tampilan menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

4.12.2 Halaman Peta Kesuburan Perairan 

Pada menu Peta Kesuburan Perairan berisi peta kesuburan perairan pada 

Selat Rupat. Tampilan menu Peta Kesuburan Perairan dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 
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Gambar 4.7 Rancangan Tampilan Utama WebGis 

 

Gambar 4.8 Rancangan Tampilan Peta Kesuburan Perairan 

4.12.3 Halaman Profil 

Pada menu Profil berisi sejarah, visi, dan misi dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Riau. Tampilan menu Peta Kesuburan Perairan dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

4.12.4 Halaman Kontak 

Pada menu Kontak berisi informasi mengenai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Riau seperti, alamat, email, dan nomor telfon. Tampilan 

menu Kontak dapat dilihat pada Gambar 4.10. 



50 
 

 

Gambar 4.9 Rancangan Tampilan Halaman Profil 

 

Gambar 4.10 Rancangan Tampilan Halaman Kontak 


