
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

User Requirements

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa metode pengembangan sistem

yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah V Model. Bab ini akan

menguraikan tentang tahapan dalam pengembangan sistem menggunakan metode

V Model.

Tahap yang pertama dalam metode pengembangan sistem V Model adalah

user requirements. Tahapan ini merupakan tahap untuk mendefinisikan rencana

pengembangan sistem yang terdiri dari analisa sistem berjalan dan identifikasi

permasalahan.

4.1.1 Analisa Sistem Berjalan

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus

dilaksanakan sebelum memberikan sebuah sistem usulan kepada Dinas

Perhubungan Kabupaten Kampar, berdasarkan analisa ini nantinya akan dijadikan

alasan kenapa dibutuhkannya sebuah sistem usulan. Analisa sistem berjalan dapat

berupa identifikasi permasalahan yang terjadi dan harus segera diselesaikan

ataupun dapat berupa manfaat yang diharapkan oleh pihak Dinas Perhubungan

Kabupaten Kampar terhadap pengadaan sistem tersebut.

Pengoperasian bus DAMRI termasuk ke dalam pengawasan Dinas

Perhubungan Kabupaten Kampar di bidang transportasi darat. Pada proses

penyampaian informasi yang berkaitan dengan layanan bus DAMRI, masyarakat

yang akan menggunakan jasa bus DAMRI harus mendatangi Terminal Kampar

untuk mendapatkan informasi jam keberangkatan dan lokasi shelter perhentian

bus DAMRI. Sedangkan informasi terkait trayek bus DAMRI lebih lengkapnya

hanya tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sebagai pihak yang

memberikan izin trayek. Setelah informasi didapatkan, masyarakat akan memilih

jadwal bus DAMRI sesuai kebutuhan aktivitasnya.
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4.1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Kampar, peneliti mendapati suatu permasalahan dalam proses

penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelayanan bus DAMRI. Saat ini

alur proses masyarakat mendapatkan informasi mengenai layanan bus DAMRI

masih belum efektif. Informasi didapatkan oleh masyarakat dengan cara

mendatangi langsung terminal dan menanyakan kepada pihak PERUM DAMRI.

Dengan kondisi seperti ini informasi layanan bus DAMRI tidak akan diketahui

oleh masyarakat luas yang mengakibatkan kurangnya minat menggunakan jasa

angkutan bus DAMRI.

Informasi tentang bus DAMRI saat ini masih terbatas, hanya tersedia

informasi jam keberangkatan bus DAMRI yang terdapat di Terminal Tipe A

Kampar (Lampiran D). Sedangkan informasi yang tersedia di shelter perhentian

bus DAMRI hanya nama perhentian dan trayek saja (Lampiran D). Kerap

terjadinya keterlambatan bus dari Terminal Kampar menuju Shelter Pasar Air

Tiris dan Shelter Pasar Kampa mengakibatkan masyarakat harus menunggu tanpa

tahu lokasi bus DAMRI yang sedang beroperasi di jam tersebut. Belum adanya

informasi rute yang dilalui juga menjadi masalah bagi wisatawan yang ingin

menggunakan jasa angkutan bus DAMRI ini, karena wisatawan tidak mengenal

nama-nama jalan dan daerah yang dilewati.

Berdasarkan masalah yang dihadapi tersebut, maka diusulkan sebuah sistem

transportasi bus DAMRI yang terintegrasi di Dinas Perhubungan Kabupaten

Kampar. Adapun sistem yang akan dibangun meliputi sistem berbasis desktop

menggunakan PyQGIS dan sistem berbasis WebGIS, serta mobile application

tracking. Sistem yang dibangun dengan PyQGIS akan digunakan oleh pihak

Dinas Perhubungan dalam menentukan perencanaan pembukaan trayek baru

untuk bus DAMRI. Sedangkan sistem yang dibangun dengan WebGIS

diperuntukkan bagi pihak PERUM DAMRI dalam mengelola informasi layanan

bus DAMRI. Selain itu, pada mobile application tracking menyediakan informasi

posisi armada bus DAMRI yang sedang beroperasi dimana data ditampilkan

secara realtime untuk masyarakat pengguna jasa angkutan bus DAMRI.
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System Requirements

Setelah mengetahui permasalahan pada sistem yang berjalan, selanjutnya

penulis melakukan analisa system requirements sebagai solusi masalah tersebut.

System requirements dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah functional

requirements, yaitu aktivitas dan service yang harus disediakan oleh sistem yang

akan dibangun. Sedangkan bagian kedua adalah nonfunctional requirements, yaitu

fitur-fitur lain yang diperlukan oleh sistem agar sistem dapat lebih memuaskan.

Berikut adalah system requirements dari integrated transportation system

bus DAMRI pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

4.2.1 Functional Requirements

Sistem yang dikembangkan harus memiliki functional requirements sebagai

berikut:

1. Pengaturan penyimpanan data transportasi yang berkaitan dengan bus

DAMRI, yang terdiri dari data jadwal bus DAMRI, data rute, data shelter

dan data trayek serta data lokasi bus DAMRI.

2. Pengaturan manajemen user yang terdiri dari sub bagian perencanaan dan

evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sebagai admin yang dapat

mengelola data trayek menggunakan sistem PyQGIS, PERUM DAMRI

sebagai admin WebGIS yang dapat mengelola informasi jadwal bus

DAMRI, supir bus DAMRI yang dapat mengirim lokasi bus DAMRI yang

sedang beroperasi dan masyarakat yang hanya dapat melihat informasi

jadwal dan lokasi bus DAMRI.

3. Pembuatan fitur maps tracking pada mobile application tracking dan

WebGIS.

4.2.2 Nonfunctional Requirements

Nonfunctional requirements dari integrated transportation system bus

DAMRI yang dikembangkan akan dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat

pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Nonfunctional Requirements

No. Jenis Kebutuhan Penjelasan

1
Model Tampilan
(Performance)

a. Tampilan interface yang menarik dan lebih
user friendly sehingga lebih mudah
dimengerti dan digunakan oleh user.

b. Mengoptimalkan waktu proses
penyampaian data jadwal, data rute, data
shelter, data trayek dan data posisi bus
DAMRI.

2
Model Penyimpanan Data
(Information)

a. Melakukan penyimpanan data berupa data
trayek, data jadwal bus DAMRI dan data
posisi bus DAMRI secara terpusat sehingga
memudahkan dalam mengaksesnya kembali.

b. Mencegah penyimpanan data yang
redundant.

c. Data terdokumentasi dan terstruktur dengan
baik.

3
Model Segi Ekonomi
(Economic)

a. Penghematan biaya operasional bagi pihak
Dinas Perhubungan dalam merencanakan
shelter dan trayek baru sehingga tidak perlu
turun langsung kelapangan.

b. Memperlancar aliran informasi antara Dinas
Perhubungan Kabupaten Kampar, PERUM
DAMRI dan masyarakat.`

4
Model Pengontrolan Sistem
(Control)

a. Meningkatkan keamanan terhadap proses
penyimpanan data.
Mencegah akses penuh dari pengguna yang
tidak berwenang panel admin.

5
Model Efisiensi Sistem
(Eficiency)

a. Mengefisiensikan waktu untuk proses
penyampaian informasi dan rencana
pembuatan trayek baru bus DAMRI.

b. Mengurangi biaya dan sumber daya yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan proses
pelaporan.

4.2.3 Analisa Sistem Usulan

Berdasarkan analisa dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan,

peneliti bermaksud mengusulkan sistem yang dapat mengintegrasikan data dari

DISHUB Kampar dengan data yang terdapat pada PERUM DAMRI. Sistem

usulan yang akan dirancang diharapkan dapat memudahkan pihak DISHUB
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Kampar dalam mengelola data rute, data shelter dan data trayek bus DAMRI

kemudian diintegrasikan dengan data jadwal dari PERUM DAMRI. Sehingga

memudahkan bagi masyarakat mengetahui jadwal, rute, persebaran lokasi shelter

dan trayek bus DAMRI serta posisi bus DAMRI secara realtime.

Sistem yang dirancang akan saling terintegrasi melalui database. Sistem

tersebut adalah sistem yang mengimplementasikan PyQGIS, mobile application

tracking dan sistem yang berbasis WebGIS. Penerapan teknologi GPS Tracking

pada aplikasi Android untuk membantu pihak PERUM DAMRI dan masyarakat

mengetahui posisi bus DAMRI yang sedang beroperasi. Hal ini dirancang agar

masyarakat dapat memprediksi waktu untuk menunggu di shelter. Sistem PyQGIS

dibuat sebagai alat bantu dalam mengembangkan infrastruktur layanan bus

DAMRI seperti pembuatan rute dan trayek baru. Sedangkan sistem berbasis

WebGIS akan mengintegrasikan hasil pengolahan spasial data trayek dan GPS

tracking kedalam tampilan peta yang mengimplementasikan library Leaflet.

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

diusulkan adalah membangun integrated transportation system bus DAMRI di

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Sistem ini akan memberikan manfaat

kepada masyarakat pengguna layanan bus DAMRI, pihak DISHUB Kampar dan

PERUM DAMRI. Ada empat manfaat yang didapat dari penerapan sistem ini,

yaitu:

1. Membantu pihak DISHUB dalam menentukan pembuatan rute dan trayek

baru pada bus DAMRI tanpa harus turun langsung ke lapangan, karena

sistem dibuat menggunakan peta raster sebagai basemap yang menampilkan

keadaan jalan sebenarnya.

2. Membantu PERUM DAMRI dalam menyampaikan informasi mengenai

layanan bus DAMRI kepada masyarakat.

3. Membantu masyarakat dan wisatawan dalam mengakses informasi jadwal,

trayek dan posisi bus DAMRI yang sedang beroperasi.

4. Membantu masyarakat dan wisatawan mengetahui rute dan lokasi

persebaran perhentian bus DAMRI.
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4.2.4 Alur Sistem Usulan

Alur sistem usulan akan memberikan penjelasan dan gambaran secara utuh

mengenai bentuk dan rancangan kerja dari sistem usulan dalam menyelesaikan

permasalahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan PERUM DAMRI.

Alur sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 4.1.

GPS Tracking Mengirim
Koordinat Posisi Bus Damri

(Supir Bus Damri)
Database

Firebase + PostGIS

Digitasi Trayek Bus Damri
(Admin Dinas Perhubungan)

Web Server
(Apache)

Menampilkan Posisi
Bus Damri

(Damri Tracking)

Menampilkan Informasi dan
Posisi Bus Damri Dalam

Bentuk Peta
(Web GIS)

Mencari Informasi Layanan
Bus Damri

(Masyarakat)

Mengelola Informasi  Damri
(Admin Damri)

Gambar 4.1 Alur Sistem Usulan

Gambar 4.1 memberikan gambaran secara umum tentang sistem usulan

yang akan dikembangkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Penjelasan

dari sistem usulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem PyQGIS yaitu sistem berbasis desktop yang nantinya akan digunakan

oleh admin DISHUB Kampar dalam memetakan rute bus DAMRI dan akan

disimpan kedalam database PostGIS/PostgreSQL.

2. PostGIS/PostgreSQL dan Firebase digunakan sebagai database yang akan

menyimpan data dari sistem PyQGIS, WebGIS dan mobile application

tracking.
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3. Sistem berbasis WebGIS menggunakan library Leaflet dalam menampilkan

fitur peta. Admin PERUM DAMRI akan meng-inputkan informasi layanan

bus DAMRI kedalam database dan melalui mobile application tracking

supir bus DAMRI akan mengirim lokasi posisi bus DAMRI yang sedang

beroperasi.

4. Mobile application tracking menyediakan informasi kepada masyarakat

dalam bentuk Google Maps yang menampilkan posisi bus DAMRI.

5. Pada sistem WebGIS akan menampilkan informasi layanan bus DAMRI

berupa jadwal, rute, shelter dan trayek bus DAMRI selain itu juga

menunjukkan posisi bus DAMRI yang sedang beroperasi.

Global Design

Tahap berikutnya dalam pembangunan sistem adalah perancangan sistem

(Global Design). Perancangan ini terdiri dari perancangan sistem menggunakan

UML dan perancangan database. Tools UML yang digunakan adalah use case

diagram dan class diagram.

4.3.1 Perancangan Sistem Menggunakan UML

Pada penelitian Tugas Akhir ini, peneliti menggunakan use case diagram

sebagai tools untuk memperlihatkan hubungan user dengan sistem dan class

diagram untuk menunjukkan relasi antar tabel. Berikut ini adalah deksripsi use

case diagram dan class diagram untuk sistem yang akan dikembangkan.

1. Use Case Diagram

a. Deskripsi Use Case Admin DISHUB

Deskripsi use case Admin dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Admin DISHUB

Tambah Trayek

Edit Trayek

Hapus Trayek

Cari Rute Terpendek

Gambar 4.2 Use Case Admin DISHUB
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Tabel 4.2 adalah penjelasan deskripsi use case Admin DISHUB pada

integrated transportation sistem. Deskripsi use case Admin DISHUB dapat

dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Deskripsi Use Case Admin DISHUB

No. Id Use Case Deskripsi

1 UC-01 Menambah Trayek
Use case menggambarkan Admin
menambah trayek.

2 UC-02 Mengedit Trayek
Use case menggambarkan Admin
melakukan edit trayek.

3 UC-03 Menghapus Trayek
Use case menggambarkan Admin
menghapus trayek.

4 UC-04
Menentukan Trayek
Terdekat

Use case menggambarkan Admin
menentukan trayek terdekat.

b. Deskripsi Use Case Admin PERUM DAMRI

Deskripsi use case Admin PERUM DAMRI dapat dilihat pada Gambar

4.3.

Login

Membuat Laporan

Melihat Trayek

Melihat Shelter

Kelola Jadwal
Admin PERUM

DAMRI

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Gambar 4.3 Use Case Admin PERUM DAMRI

Tabel 4.3 adalah penjelasan dari use case admin PERUM DAMRI pada

integrated transportation system bus DAMRI. Deskripsi use case diagram

Admin PERUM DAMRI dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Tabel 4.3 Deskripsi Use Case Admin PERUM DAMRI
No. Id Use Case Deskripsi

1 UC-01 Login
Use case menggambarkan admin wajib
melakukan login untuk mengakses sistem

2 UC-02 Melihat Shelter
Use case menggambarkan admin melihat
shelter perhentian bus DAMRI
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Tabel 4.3 Deskripsi Use Case Admin PERUM DAMRI
No. Id Use Case Deskripsi

3 UC-03 Melihat Trayek
Use case menggambarkan admin melihat
trayek.

4 UC-04 Kelola Jadwal
Use case menggambarkan admin kelola
data jadwal.

5 UC-05 Membuat Laporan
Use case menggambarkan admin membuat
laporan.

c. Deskripsi Use Case Supir Bus DAMRI

Deskripsi use case Supir bus DAMRI dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Supir Bus DAMRI

Kirim Lokasi Login<<include>>

Gambar 4.4 Use Case Supir Bus DAMRI

Tabel 4.4 adalah penjelasan dari use case supir bus DAMRI pada

integrated transportation system bus DAMRI. Deskripsi use case supir bus

DAMRI dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Deskripsi Use Case Supir Bus DAMRI

No. Id Use Case Deskripsi

1 UC-01 Login
Use case menggambarkan supir melakukan
login untuk mengakses sistem.

2 UC-02 Kirim Lokasi
Use case menggambarkan supir mengirim
lokasi bus saat sedang beroperasi.

d. Deskripsi Use Case Masyarakat

Deskripsi use case masyarakat (user) dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Masyarakat (User)

Lihat Lokasi Bus Damri

Lihat Jadwal

Lihat Shelter Perhentian

Login

<<include>>

Gambar 4.5 Use Case Masyarakat (User)
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Tabel 4.5 adalah penjelasan dari use case masyarakat (user) pada

integration transportation system bus DAMRI. Deskripsi use case

masyarakat (user) dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Deskripsi Use Case Masyarakat (User)

No. Id Use Case Deskripsi

1 UC-01 Login
Use case menggambarkan masyarakat
melakukan login untuk mengakses
sistem.

2 UC-02
Lihat lokasi bus
DAMRI

Use case menggambarkan masyarakat
melihat lokasi bus DAMRI

3 UC-03 Lihat jadwal
Use case menggambarkan masyarakat
melihat jadwal bus DAMRI.

4 UC-04 Lihat rute
Use case menggambarkan masyarakat
melihat rute bus DAMRI.

5 UC-05 Lihat shelter
Use case menggambarkan masyarakat
melihat persebaran shelter.

6 UC-06 Lihat trayek
Use case menggambarkan masyarakat
melihat trayek bus DAMRI.

Deskripsi aktor menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem. Seorang

aktor dapat memberikan informasi masukan kepada sistem, menerima informasi

dari sistem atau dapat melakukan keduanya, memberi dan menerima informasi

pada sistem. Berikut merupakan aktor-aktor yang terlibat di dalam perancangan

integrated transportation system bus DAMRI dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Daftar Aktor (Actor Glossary)

No Actor Description

1. Admin Dinas Perhubungan
a. Membuat rute trayek
b. Mencari rute terdekat

2. Admin PERUM DAMRI
a. Mengelola informasi jadwal bus DAMRI
b. Melihat data trayek
c. Melihat data shelter

3. Supir Bus DAMRI
a. Melihat trayek
b. Mengirim koordinat posisi bus

4. Masyarakat

a. Melihat jadwal bus DAMRI
b. Melihat persebaran tempat perhentian
c. Melhat rute bus DAMRI
d. Melihat posisi bus DAMRI yang sedang

beroperasi
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2. Class Diagram

Class diagram merupakan diagram yang menunjukan class-class yang ada

di sistem dan hubungannya secara logic. Class diagram yang dibuat pada tahap

perancangan sistem ini merupakan deskripsi lengkap dari class-class yang dapat

ditangani oleh sistem. Setiap class telah dilengkapi dengan atribut dan operasi-

operasi yang diperlukan. Class diagram integrated transportation system Dinas

Perhubungan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Tabel Locations
id_locationsPK

email

password

lat

lng

Tabel Jadwal
id_jadwalPK

no_kendaraan

id_locations

jam_pergi

id_trayek

ket

Tabel Rutes
gid_rutePK

type

nama

direction

status

geom

Tabel Shelters
gid_shelterPK

nm_shelter

kota

lat

long

geom

Tabel Trayek
id_trayekPK

asal

tujuan

no_kendaraan

gid_rute

gid_shelter

id_admin

Tabel Admins
id_adminPK

username

password

email

nama

uid

Gambar 4.6 Class Diagram

4.3.2 Perancangan Database

Perancangan database terdiri dari perancangan tabel yang didalamnya

terdapat field data dan field kunci berdasarkan permasalahan pada tahap analisa

sistem berjalan. Berikut merupakan perancangan tabel data untuk membangun

integrated transportation system bus DAMRI.

1. Tabel Admin

Nama database: db_dishub

Nama tabel: admins

Primary key: id_admin
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Tabel 4.7 Tabel Admins

No Field Type Panjang Data Null
1 id_admin Integer - No
2 username Character Varying 15 No
3 password Text - No
4 email Character Varying 50 No
5 nama Character Varying 30 No

2. Tabel Jadwal

Nama database: db_dishub

Nama tabel: jadwal

Primary key: id_jadwal

Tabel 4.8 Tabel jadwal

No Field Type Panjang Data Null
1 id_jadwal Integer - No
2 no_kendaraan Character Varying 4 No
3 id_location Integer - No
4 jam_pergi Time without time zone 6 No
5 id_trayek Integer - No
6 ket Character Varying 50 Yes

3. Tabel Trayek

Nama database: db_dishub

Nama tabel: trayek

Primary key: id_trayek

Tabel 4.9 Tabel trayek

No Field Type Panjang Data Null
1 id_trayek Integer - No
2 asal Character Varying 30 No
3 tujuan Character Varying 30 No
4 no_kendaraan Character Varying 4 No
5 gid_rute Integer - No
6 id_shelter Integer - No
7 id_admin Integer - No
8 nm_trayek CharacterVarying 30 No
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4. Tabel Locations

Nama database: db_dishub

Nama tabel: locations

Primary key: id_locations

Tabel 4.10 Tabel Locations
No. Field Type Panjang Data Null
1 id_locations Integer - No
2 email Character Varying 30 No
3 password Text - No
4 lat Double - No
5 lng Double - No
6 uid Character Varying - No

5. Tabel Rutes

Nama database: db_dishub

Nama tabel: rutes

Primary key: gid_rutes

Tabel 4.11 Tabel Rutes
No. Field Type Panjang Data Null
1 gid_rute Integer - No
2 type Character Varying 80 No
3 nama Character Varying 80 No
4 direction Character Varying 80 No
5 status Character Varying 80 No
6 geom Geometry - No

6. Tabel Shelters

Nama database: db_dishub

Nama tabel: shelters

Primary key: gid_shelter

Tabel 4.12 Tabel Shelter
No. Field Type Panjang Data Null
1 gid_shelter Integer - No
2 nm_shelter Character Varying 80 No
3 kota Character Varying 80 No
4 lat Double Precision - No
5 long Double Precision - No
6 geom Geometry - No
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Detail Design

Pada tahap ini, peneliti melakukan perancangan desain tampilan interface

yang meliputi halaman-halaman apa saja yang ada di dalam sistem. Perancangan

interface terdiri dari perancangan sistem PyQGIS, mobile application tracking

dan sistem berbasis WebGIS.

4.4.1 Perancangan Interface Sistem PyQGIS

1. Menu Utama

Menu ini merupakan tampilan utama sistem berbasis desktop yang

menerapkan pemrograman Python QGIS.  Pada tampilan ini terdapat empat

kategori menu, seperti menu file yang berisi perintah quit, menu map yang

berisi perintah standar pada sebuah peta meliputi zoom in, zoom out dan

pan. Menu edit terdiri dari add track, edit track, delete track dan getinfo

track. Menu tools find shortes track yang dapat menentukan rute terdekat

dari trayek yang ada untuk menempuh tujuan yang sama, terdiri dari start

point, end point dan find shortest path. Tampilan menu utama dapat dilihat

pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Rancangan Tampilan Utama Sisem PyQGIS

2. Menu Menu File

Pada menu file berisi perintah quit atau keluar sebagai alternatif cara untuk

keluar dari sistem PyQGIS. Rancangan tampilan menu file dapat dilihat

pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Rancangan Tampilan Menu File

3. Menu Map

Pada menu map terdiri dari perintah-perintah standar untuk navigasi peta

seperti zoom in, zoom out dan pan. Tampilan menu map dapat dilihat pada

Gambar 4.9.

Gambar 4.9 Rancangan Tampilan Menu Map

4. Menu Edit

Pada menu edit berisi perintah yang berhubungan dengan trayek seperti add

track, edit track, delete track dan get info. Perintah-perintah tersebut

merupakan inputan bagi sistem yang terhubung ke database PostGIS untuk

menyimpan data rute dengan tipe data polyline. Tampilan menu edit dapat

dilihat pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Rancangan Tampilan Menu Edit

5. Tampilan Menu Tools

Pada menu ini berisi perintah untuk menentukan titik awal dan akhir serta

perintah untuk mencari rute terdekat dari titik yang sudah di buat. Tampilan

menu tools dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Rancangan Tampilan Menu Tools

4.4.2 Perancangan Interface DAMRI Tracking

1. Tampilan List User

Tampilan ini merupakan tampilan utama aplikasi mobile application

tracking yang beroperasi pada sistem operasi Android dengan spesifikasi

minimal Android API 21 (Lollipop). Pada tampilan ini berisi daftar user

yang sedang aktif atau online, masyarakat dapat melihat lokasi bus DAMRI
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dengan memilih email sesuai alamat email official supir bus DAMRI.

Rancangan tampilan list user mobile application tracking dapat dilihat pada

Gambar 4.12.

Gambar 4.12 Rancangan Tampilan List User Mobile Application Tracking

2. Tampilan Login

Tampilan ini akan menampilkan form login untuk user. Rancangan

tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Rancangan Tampilan Login Mobile Application Tracking
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3. Tampilan Sign In

Tampilan ini akan menampilkan form email dan password. Pada saat

pertama kali membuka aplikasi ini, pengguna diminta untuk memberikan

akses GPS dan membuat akun menggunakan alamat email. Setelah sukses

membuat akun akan di redirect pada tampilan list user. Rancangan tampilan

sign in dapat dilihat pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Rancangan Tampilan Sign In Mobile Application Tracking

4. Tampilan Menu

Tampilan menu merupakan tampilan yang berisi pilihan join dan logout.

Menu join digunakan untuk bisa mengakses lokasi bus DAMRI sedangkan

menu logout adalah menu untuk berhenti mengakses lokasi bus DAMRI dan

akan ditampilkan sebagai offline. Rancangan tampilan menu dapat dilihat

pada Gambar 4.15.
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Gambar 4.15 Rancangan Tampilan Menu Mobile Application Tracking

5. Tampilan Tracking

Pada tampilan ini, masyarakat dapat melihat lokasi posisi bus DAMRI yang

sedang beroperasi yang ditandai dengan status online supir bus DAMRI

tersebut. Tampilan ini akan menampilkan Google Maps dan marker pada

lokasi bus DAMRI dan pengguna serta menampilkan jarak antara keduanya.

Rancangan tampilan tracking dapat dilihat pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16 Rancangan Tampilan Tracking Mobile Application Tracking
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4.4.3 Perancangan Interface Sistem WebGIS

1. Interface Admin

a. Halaman Login

Halaman ini merupakan tampilan login bagi admin PERUM DAMRI

yang diberi hak akses untuk dapat mengelola data tentang operasional

bus DAMRI. Rancangan tampilan login admin dapat dilihat pada

Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Rancangan Tampilan Login Admin

b. Halaman Utama

Halaman ini merupakan tampilan utama sistem WebGIS untuk admin.

Rancangan tampilan utama sistem WebGIS admin dapat dilihat pada

Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Rancangan Tampilan Utama Admin
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c. Halaman Data Jadwal

Halaman ini merupakan tampilan data jadwal bus DAMRI yang memiliki

pilihan untuk menambah, mengedit dan menghapus data jadwal.

Rancangan tampilan data jadwal dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19 Rancangan Tampilan Data Jadwal Keberangkatan

d. Halaman Tambah Data Jadwal

Halaman ini merupakan tampilan tambah data jadwal yang berfungsi

untuk menambahkan data jadwal yang baru ke dalam database.

Rancangan tampilan tambah data jadwal dapat dilihat pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20 Rancangan Tampilan Tambah Data Jadwal
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e. Halaman Edit Data Jadwal

Halaman ini merupakan tampilan edit data jadwal yang berfungsi untuk

memperbaharui data jadwal bus DAMRI. Rancangan tampilan edit data

jadwal dapat dilihat pada Gambar 4.21.

Gambar 4.21 Rancangan Edit Data Jadwal

f. Halaman Hapus Data Jadwal

Halaman ini merupakan tampilan hapus data jadwal yang berfungsi untuk

menghapus data jadwal jika data jadwal tersebut sudah tidak lagi

digunakan atau terdapat pembaharuan. Rancangan tampilan hapus data

jadwal dapat dilihat pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22 Rancangan Tampilan Hapus Data Jadwal
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g. Halaman Data Trayek

Halaman ini merupakan tampilan data trayek yang ditampilkan kedalam

tabel. Rancangan tampilan data trayek dapat dilihat pada Gambar 4.23.

Gambar 4.23 Rancangan Tampilan Data Trayek

h. Halaman Tambah Data Trayek

Halaman ini merupakan tampilan tambah data trayek yang berfungsi

untuk menambahkan data trayek yang baru ke dalam database.

Rancangan tampilan tambah data trayek dapat dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24 Rancangan Tampilan Tambah Data Trayek
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i. Halaman Edit Data Trayek

Halaman ini merupakan tampilan edit data trayek yang berfungsi untuk

memperbaharui data trayek. Rancangan tampilan edit data trayek dapat

dilihat pada Gambar 4.25.

Gambar 4.25 Rancangan Tampilan Edit Trayek

j. Halaman Hapus Data Trayek

Halaman ini merupakan tampilan hapus data trayek yang berfungsi untuk

menghapus data trayek jika data trayek tersebut sudah tidak lagi

digunakan atau terdapat pembaruan. Rancangan tampilan hapus data

trayek dapat dilihat pada Gambar 4.26.

Gambar 4.26 Rancangan Tampilan Hapus Data Trayek
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k. Halaman Data Shelter

Halaman ini merupakan tampilan data shelter yang disajikan dalam

bentuk tabel. Rancangan tampilan data shelter dapat dilihat pada Gambar

4.27.

Gambar 4.27 Rancangan Tampilan Data Shelter

2. Interface User

a. Halaman Utama

Halaman ini merupakan tampilan utama dari sistem WebGIS. Sistem ini

akan digunakan oleh PERUM DAMRI untuk menyampaikan informasi

layanan bus DAMRI serta bagi masyarakat sebagai media untuk

mendapatkan informasi mengenai bus DAMRI. Tampilan sistem utama

menggunakan WebGIS dapat  dilihat pada Gambar 4.28.

Gambar 4.28 Tampilan Utama WebGIS User
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b. Halaman Informasi Jadwal Bus DAMRI

Halaman ini merupakan tampilan informasi yang nantinya akan berisi

jadwal keberangkatan bus DAMRI. Rancangan tampilan informasi

jadwal dapat dilihat pada Gambar 4.29.

Gambar 4.29 Rancangan Tampilan Jadwal Bus DAMRI

c. Halaman Informasi Rute

Halaman ini merupakan tampilan informasi yang nantinnya akan

menampilkan rute trayek bus DAMRI yang tersedia. Ketika rute di klik

akan menampilkan informasi tentang detail rute tersebut. Rancangan

tampilan informasi rute dapat dilihat pada Gambar 4.30.

Gambar 4.30 Rancangan Tampilan Informasi Rute



61

d. Halaman Informasi Perhentian Bus DAMRI

Halaman ini merupakan tampilan informasi yang menunjukkan

persebaran perhentian bus DAMRI seperti bandara, shelter dan terminal.

Rancangan tampilan informasi perhentian bus DAMRI dapat dilihat pada

Gambar 4.31.

Gambar 4.31 Rancangan Tampilan Perhentian Bus DAMRI

e. Halaman Informasi Track Bus

Halaman ini merupakan tampilan informasi yang menunjukkan lokasi

posisi bus DAMRI yang sedang beroperasi. Rancangan tampilan track

bus dapat dilihat pada Gambar 4.32.

Gambar 4.32 Rancangan Tampilan Track Bus
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f. Halaman Contact Us

Halaman ini merupakan tampilan untuk memberikan saran, kritik dan

masukan untuk peningkatan pelayanan Bus DAMRI. Melalui email user

dapat mengirim saran, kritik dan masukan kepada pihak DISHUB

Kampar sebagai media untuk menyampaikan saran. Rancangan tampilan

contact us dapat dilihat pada Gambar 4.33.

Gambar 4.33 Rancangan Tampilan Contact Us

Implementation

Pada tahap ini dilakukan pengkodean berdasarkan perancangan yang telah

dibuat pada tahap sebelumnya. Perancangan tersebut terdiri dari perancangan

sistem dan perancangan database yang terdapat pada tahap global design.

Sedangkan perancangan interface sistem yang terdapat pada tahap detail design.

Bahasa pemrograman yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah

PHP 5, PyQGIS dan Java. Database yang digunakan adalah PostgreSQL untuk

menyimpan data pada sistem PyQGIS dan WebGIS sedangkan untuk menyimpan

data secara realtime menggunakan Firebase. Untuk menampilkan hasil code

diperlukan web server, pada pengembangan ini digunakan Apache yang tersedia

dalam package XAMPP v3.2.2. Untuk text editor peneliti menggunakan software

Sublime Text.
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