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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan prosedur sistem informasi yang akan 

dirancang dan dibangun di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau tentang 

analisa dan perancangan terhadap  masalah yang diangkat. Tahap analisa diperlukan 

sebagai dasar dalam perancangan sistem  informasi geografis mengenai kondisi jalan 

dan jembatan di Provinsi Riau. Dalam analisa sistem ini meliputi analisa sistem yang 

berjalan saat ini, analisa sistem usulan, analisa kebutuhan sistem, analisa data-data 

yang diperlukan, analisa software  yang digunakan dan terakhir analisa perancangan 

sistem informasi geografis jembatan di Provinsi Riau. 

4.1 Analisa Sistem  

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan. 

4.1.1 Hasil Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan selama proses pengambilan data berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian saat melakukan survei lapangan, wawancara, dan data angket atau 

kuisioner. Sedangkan data sekunder didapat pada saat melakukan penelitian ke Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Riau. 

1. Data Primer 

Data primer yang didapat pada penelitian ini berupa koordinat titik Kabupaten 

Provinsi Riau, titik koordinat jalan dan jembatan di Provinsi Riau, data hasil 

wawancara dengan Bapak Zulman Dedy sebagai Fungsional di Bagian Bidang Bina 

Marga. Beberapa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 

1.1. 
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Berdasarkan Tabel 1.1 variabel yang digunakan dalam melihat kondisi 

jembatan di wilayah Provinsi Riau meliputi nama jembatan, panjang jembatan, 

kondisi jembatan. Dari hasil pemeriksaan jembatan pada tahun  2015 disimpulkan 

bahwa hasil pemeriksaan jembatan yang memiliki nilai kondisi  buruk (nilai kondisi 

4) ada 13 buah jembatan dari 209 jembatan di 20 Ruas jalan Provinsi Riau, lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Realisasi Kondisi Jembatan  

NO 
Kondisi 

Jembatan 

Realisasi 

2015 2016 2015 + 2016 

M % M % M % 

1 Baik 1,960.20 42.31 2,504.80 64.45 4,465.00 52.41 

2 Sedang 1,627.95 35.14 646.60 16.64 2,274.55 26.70 

3 Rusak Ringan 849.60 18.34 368.70 9.49 1,218.30 14.30 

4 Rusak Berat 4,633.35 4.22 366.20 9.42 561.80 6.59 

TOTAL 4,633.35 100 3,886.30 100 8,519.65 100 

(Sumber: Data Primer, 2017) 

Total hasil dari  pemeriksaan jembatan ditahun 2015 dan 2016 yang bernilai kondisi 

baik 52,41%, sedang 26,70%, rusak ringan 14,30% dan rusak berat 65.9%. 

Sedangkan kondisi jalan pada tahun 2015 dan 2016, dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.2  Realisasi Kondisi Jalan 

NO Kondisi Jalan 

Realisasi 

2015 2016 

KM % KM % 

1 Baik 1,156.64 38.13 1,292.04 44.77 

2 Sedang 421.87 13.91 536.09 18.58 

3 Rusak Ringan 127.59 4.21 380.34 13.18 

4 Rusak Berat 1,327.22 43.75 677.53 23.48 

TOTAL 3,033.32 100 2,886.00 100 

(Sumber: Data Primer, 2017) 
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4.1.2 Identifikasi Masalah 

Sebelumnya kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau belum menerapkan 

sistem informasi geografis atau Web GIS, berdasarkan hasil wawancara bersama 

dengan Bapak Zulman, dan Bapak Ferry dibagian Bina Marga mengatakan bahwa 

kantor belum menerapkan Web GIS sama sekali, selama ini sistem yang hanya 

dipakai yaitu sistem pelaporan, maka dari itu sistem informasi geografis berbasis Web 

GIS akan dirancang dan dibangun sendiri oleh penyusun dalam bentuk laporan tugas 

akhir dengan tujuan untuk membantu pihak kantor dalam pelaksanaan kegiatan 

pengerjaan proyek. Kegiatan pengerjaan proyek jembatan sudah didukung dengan 

adanya pelaporan dari masyarakat tetapi belum tersosialisasikan oleh masyarakat 

umum sehingga untuk mengetahui jembatan itu dalam keadaan rusak harus 

melakukan  survei langsung  ke lokasi oleh pihak pengerjaan lapangan. Sedangkan 

sebenarnya jika Web GIS sudah diterapkan maka akan mudah untuk melakukan 

analisa kondisi jalan dan jembatan di daerah Provinsi Riau serta akan lebih terbantu 

dibagian pendataan atau pengarsipannya.  

 Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian komponen-komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan 

mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terjadi dan kebutuhan. 

4.2 Perancangan Sistem  

Tahap perancangan merupakan kelanjutan dari proses analisa dimana 

dilakukan perubahan–perubahan terhadap sistem yang sedang berjalan karna sistem 

SIG ini belum ada dan belum diterapakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Riau maka ini tahap awal akan dirancang dan di bangun sesuai dengan kebutuhan 

kantor. Ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan yang ada, memudahkan pekerjaan 

yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dan menghemat waktu pekerjaan. 

4.3 Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi maka dalam perancangan sistem ini 

penulis akan membangun suatu sistem Web berbasis Web GIS yang di dalamnya 

berisi informasi lokasi-lokasi  serta kondisi jembatan yang ada di wilayah Provinsi 
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Riau seperti nomor jembatan, nama jembatan, panjang jembatan, termasuk kondisi 

jembatan, ringan berat atau sedang, dan info–info jembata yang perlu diperbaiki. 

Dengan harapan mampu menangani permasalahan yang ada sebelumnya pada sistem 

yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Sistem ini dibangun dengan 

menggunakan Bootleaft (Bostrap, Leaflet), Yii dan Qgis Dekstop versi 2.18.4 for 

windows. Untuk mengaksesnya sistem ini akan memproses permintaan dari setiap 

pengguna dan mengirim permintaan tersebut ke basis data server. Untuk 

mengaksesnya aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman javascript yang ada di 

library Leaflet yang di cakup pada Yii framework menggunakan bahasa pemograman 

PHP.  

4.4 Analisa Kebutuhan Sistem (Sistem Requirement) 

Tahap requirement analisa merupakan sebagai spesifikasi dari apa yang harus 

diimplementasikan, deskripsi bagimana sistem harusnya bekerja atau bagian-bagian 

yang ada di dalam sistem, bisa juga dijadikan batasan dalam proses pengembangan 

sistem. 

4.4.1 Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional dari SIG kondisi jalan dan jembatan menjelaskan 

mengenai apa yang akan dijelaskan oleh sistem. Kemampuan sistem dalam 

menyediakan fungsi-fungsi yang diinginkan. Kebutuhan fungsional dari sistem 

informasi geografis kondisi jalan dan jembatan yaitu:    

1. Sistem dapat menampilkan peta. 

2. Sistem dapat melakukan input dan update jembatan. 

3. Sistem dapat menerima dan mengola pengaduan dari masyarakat. 

4. Sistem dapat melakukan backup data, baik data jembatan atau data pengaduan 

dari masyarakat. 

4.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional 

Analisa kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisa perangkat keras 

atau hardware, analisa perangkat lunak atau software, analisa pengguna atau user. 
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4.4.3 Analisa Kebutuhan Antar Muka 

Dalam Sistem Informasi Geografis Kondisi Jembatan di wilayah Provinsi 

Riau, analisa antar muka perancangan prosedur sistem yang diusulkan dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

Prosedur Sistem yang Diusulkan

Pertugas BagianApp Lapor Staff DPU Provinsi Riau
Kepala Bagian Bidang 

Bina Marga

Hasil Lapor 

Masyarakat

Data Hasil 

Survei

Input data hasil survei 

lapangan (kondisi jalan dan 

jembatan)

Data 

Pekerjaan

Data 

Pekerjaan

Masukkan 

data 

pekerjaan 

Database

Cek Laporan

SIG Kondisi 

Jalan dan 

Jembatan

Laporan Akhir 

Kondisi Jalan dan 

Jembatan

Gambar 4.1 Flowmap Perancangan Prosedur yang Diusulkan 

1. Setelah adanya laporan dari masyarakat langsung dari aplikasi lapor, maka 

petugas atau pekerja lapangan langsung mengecek lokasi jembatan sesuai 

dengan info yang dikasih oleh pihak pelapor. 

2. Petugas   lapangan   memberikan data hasil survei dan data pekerjaan 

jembatan yang telah dilakukan survei lapangan sebelumnya kepada Staff 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Data hasil survei dan data pekerjaan 

jembatan tersebut akan dijadikan untuk pembuatan informasi   peta   dasar   

jembatan oleh Staff Dinas Pekerjaan Umum. 
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3. Staff   Dinas   Pekerjaan   Umum memasukkan data kondisi Jalan dan 

jembatan. Kemudian diolah data tersebut dan masing-masing disimpan ke 

database kondisi jembatan. 

4. Kemudian data pekerjaan, data kondisi jembatan yang telah disimpan pada 

database jalan dan jembatan akan terintegrasi dengan masing-masing data 

petanya. 

5. Staff Dinas Pekerjaan Umum mencetak laporan data kondisi jalan dan 

jembatan. 

6. Laporan   data   kondisi jembatan diberikan kepada kepala bagian Bidang 

Bina Marga sebagai Laporan Akhir. 

4.4.4 Analisa Kebutuhan User 

Dilihat dari situasi dan kondisi dari Dinas Pekerjaan Umum yang belum 

menerapkan SIG, maka analisa pengguna berguna untuk mengetahui siapa saja yang 

terlihat dalam penggunaan sistem untuk menunjang kinerja di kantor. Aktor sistem ini 

terdiri dari tiga, dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Analisa Kebutuhan Aktor 

No User Hak Akses 

1 Super Admin Dinas PU Dapat melakukan semua proses yang ada 

dalam sistem informasi geografis seperti 

mengelolah data proyek, mengelolah data 

admin serta bertanggung jawab atas admin 

lapangan 

2 Admin Pengawas Lapangan Mengelolah data proyek 

3 Pegawai Dinas PU dan 

Masyarakat 

Melihat dan mengunduh data informasi serta 

masyarakat bias melakukan input data 

pelaporan. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 
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4.4.5 Analisa Perangkat Keras  

Perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam penerapan SIG kondisi 

jalan dan jembatan harus memiliki kebutuhan standart minimal perangkat keras yang 

diperlukan terdiri dari lima yaitu: 

1. Processor (Intel Inside, AMD). 

2. Memory RAM minimal 1 GB. 

3. Hardisk minimal 500 GB. 

4. Input Devices: Keyboard, Mouse. 

5. Output Devices: Monitor LCD. 

4.4.6 Analisa Perangkat Lunak 

Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam penerapan sistem 

informasi geografis kondisi jalan dan jembatan harus memiliki kebutuhan standar 

minimal perangkat lunak yang diperlukan terdiri dari enam yaitu: 

1. Sistem Operasi (Windows 7). 

2. QGIS 2.18.4. 

3. Web Server: Apache versi 2.2.11. 

4. Text editor (Geany, Notepad ++). 

5. Web Browser (Mozila Firefox, Chrome, Opera Mini). 

4.5 Perancangan Sistem Usulan 

Perancangan sistem merupakan tahapan  untuk  menggambarkan model baru 

yang akan dirancang. Tahapan ini bisa digunakan untuk menentukan  baik  tidaknya  

atau cocok  tidaknya  sistem  baru  yang akan dirancang tersebut. Tahapan 

perancangan  sistem  ini  berisi tentang tujuan perancangan sistem, gambaran umum 

sistem yang diusulkan, perancangan prosedur yang diusulkan, perancangan database 

dan perancangan antarmuka.  

4.5.1 Alur Sistem Usulan 

Alur sistem usulan memberikan penjelasan dan gambaran secara utuh  

mengenai bentuk dan rancangan kerja dari SIG kondisi jembatan tersebut  dalam 

memenuhi  kebutuhan   operasional  dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. 
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Sistem akan  dibuat  dengan kemampuan  mengolah data jembatan, pekerjaan serta 

pengelolaan petanya. Selain itu juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan-

laporan data jembatan secara otomatis dan terintegrasi serta menggunakan  basis data  

yang berguna bagi penyimpanan data dengan  jumlah  yang  banyak, sehingga dapat 

mempermudah dalam penyimpanan, pencarian, pengubahan serta penghapusan data. 

Sistem informasi geografis kondisi jalan dan jembatan mempunyai tiga aktor yaitu 

super admin, admin  dan user. Super admin itu dari pihak Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU) langsung dan admin dari bagian pengawas lapangan kerja langsung sedangkan 

user yaitu bagian dari masyarakat (pihak pelapor). Ketiga pengguna langsung dapat 

mengakses ke Web GIS sesuai dengan hak masing-masing. Berikut alur sistem usulan 

dari sistem informasi geografis kondisi jalan dan jembatan: 

1. User hanya dapat melihat informasi mengenai kondisi jembatan serta dapat 

melakukan laporan melalui sistem, sedangkan kepala admin dapat melakukan 

login dan menambah hak akses admin, serta dapat melihat peta titk-titik jalan 

dan jembatan, dan admin lapangan dapat melakukan pengolahan data seperti 

menambah, mengubah, menghapus data jalan dan jembatan. 

2. Sistem akan melakukan request informasi data kepada web server dan web 

server yang melakukan request peta pada Google Maps Server sehingga 

Googel Maps Server akan memberikan respon dalam bentuk peta digital.  

3. User dan kedua admin selanjutnya menerima data dalam bentuk peta digital. 

4.5.2 Rancangan Diagram Use Case 

Pada sistem usulan ini, penulis menggunakan teknik Analisa dan Perancangan 

Berorintasi Objek (OOAD). Sub-bab ini menjelaskan tentang diagram use case dari 

aktor-aktor yang akan menggunakan sistem usulan secara langsung. 

4.5.3 Deskripsi Aktor 

Deskripsi aktor menjelaskan seseorang yang berinteraksi dengan sistem. 

Sebuah aktor dapat memberikan informasi input-an pada sistem, menerima informasi 

dari sistem atau keduanya, menerima dan memberi informasi pada sistem. Di dalam 
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aktor pada sistem dapat dilihat pada Gambar 4.2, dan Deskripsi Aktor pada Tabel 

4.4.  

 

Gambar 4.2 Aktor yang terlibat 

Tabel 4.4 Deskripsi Aktor (Actor Glossary) 

Term Synonym Description 

Kepala 

Admin 

 

 

Super 

Administrator 
Admin  yang memiliki wewenang untuk 

melihat peta serta cetak laporan. Dalam sistem 

ini pihak yang berperan sebagai super admin 

yaitu admin Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Riau. 

Admin  Admin lapangan Admin yang memiliki wewenang untuk meng-

input-kan data jalan dan kondisi jembatan yang 

ada di 12 Kabupaten atau Kota di Provinsi 

Riau.  

E nd  User User Public E nd User adalah masyarakat atau pihak terkait 

yang tinggal disekitar daerah jembatan dan 

dapat mengakses aplikasi web GIS jembatan di 

Provinsi Riau serta dapat melakukan laporan 

tentang jalan dan jembatan.Memiliki akses 

melihat peta. 

 (Sumber: Data Olahan, 2017) 
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4.5.4 Use Case Diagram 

Gambaran umum dari kegiatan admin dengan menggunakan usecase diagram 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Gambar 4.3 Use Case diagram sistem usulan 

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas menjelaskan bahwa sistem memiliki dua 

admin yaitu Super Admin dan Admin yang mempunyai hak akses masing-masing. 

Secara lebih rincinya hak akses dapat dijelaskan pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.5 Deskripsi Use Case Sistem Usulan 

No Aktor Proses Deskripsi 

1 Super Admin 

Login Use case ini wajib melakukan 

login untuk mengkases 

sistem. 

Kelola User Use case ini menggambarkan 

super admin punya hak akses 

untuk mengelola admin batu 

ataupun untuk mengubah 

password. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 
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Tabel 4.5 Deskripsi Use Case Sistem Usulan (Lanjutan) 

No Aktor Proses Deskripsi 

  Lihat data peta dan 

lokasi serta kondisi 

jalan dan jembatan 

Use case ini menggambarkan 

super admin bisa melihat peta 

serta melihat bagaimana 

kondisi jalan dan jembatan. 

Cetak Laporan Use case ini menggambarkan 

super admin melakukan cetak 

laporan. 

 Lihat saran masuk Use case ini menggambarkan 

kalau super admin bias 

melihat saran atau pelaporan 

masuk dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin 

 

 

 

 

Login Use case ini wajib melakukan 

login untuk mengkases 

sistem. 

Kelola data jalan Use case ini menggambarkan 

admin lapangan bisa 

mengelola data jalan. 

Kelola data jembatan Use case ini menggambarkan 

admin lapangan bisa 

mengelola data jembatan. 

Kelola Password Use case menggambarkan 

admin dapat melakukan 

kelola password. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 
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Tabel 4.5 Deskripsi Use Case Sistem Usulan (Lanjutan) 

No Aktor Proses Deskripsi 

  Kelola saran Use case ini mneggambarkan 

admin bias melakukan kelola 

saran seperti membalas saran 

atau menghapus saran. 

(Sumber: Data Olahan, 2017)  

4.5.5 Skenario Use Case Diagram  

Skenario Use Case mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur 

dalam sistem, serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap 

prosedur yang dilakukan oleh aktor. Berikut ini adalah skenario Use Case yang 

diusulkan. 

1. Skenario Use Case Login 

Skenario use case login dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Skenario Login 

Use Case Login 

Deskripsi 

 

Use Case ini menangani verifikasi dan hak akses 

memasukkan data sebagai pengguna 

Aktor Super admin dan admin  

Kondisi Awal Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir Menampilkan menu utama. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika super 

admin dan admin melakukan login. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login 

 3. Sistem menampilkan form menu  

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

4. Use Case ini dimulai ketika super 

admin dan admin kecamatan 

melakukan login. 

 

 5. Sistem melakukan verifikasi login 

 6. Sistem menampilkan pesan  
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2. Skenario Use Case Kelola User 

Skenario use case kelola data dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

Tabel 4.7 Skenario Kelola User 

Use Case Kelola Data User 

Deskripsi Use Case ini untuk menangani data akun user yang di-

input. 

Aktor Super Admin   

Kondisi Awal Sistem menampilkan form input data. 

Kondisi Akhir Data user yang telah di-input pada database disimpan. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika actor 

membuka menu kelola data user. 

 

 2. Sistem menampilkan form input 

data user. 

3. Admin lapangan melakukan input 

data sesuai kolom yang ada. 

 

 4. Data user masuk di database. 

 5. Sistem memeriksa form. 

 6. Sistem menampilkan pesan input  

data user sukses dilakukan dan 

tersimpan. 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

7. Use Case ini dimulai ketika actor 

membuka menu kelola data user. 

 

 8. Sistem menampilkan form input 

data user. 

9. Super admin melakukan input data 

sesuai kolom yang ada. 

 

 10. Sistem memeriksa form. 

 11. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 
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3. Skenario Use Case Kelola Data Jembatan 

Skenario use case kelola data jembatan dapat dilihat pad Tabel 4.8.  

Tabel 4.8 Skenario Kelola Data Jembatan  

Use Case Kelola Data Jalan dan Jembatan 

Deskripsi Use Case ini untuk mengelola data jembatan baik itu 

jembatan baru ataupun lama. 

Aktor Admin  

Kondisi Awal Sistem menampilkan form input data. 

Kondisi Akhir Data jalan dan jembatan yang telah di-input disimpan 

pada database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika admin  

membuka menu kelola data 

jembatan 

 

 2. Sistem menampilkan form input 

data  

3. Admin   melakukan input data 

sesuai kolom yang ada. 

 

 4. Data jembatan masuk di database. 

 5. Sistem memeriksa form. 

 6. Sistem menampilkan pesan input  

data sukses dilakukan dan 

tersimpan. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

7. Use Case ini dimulai ketika admin 

membuka menu kelola data jalan  

 

 8. Sistem menampilkan form input 

data jembatan 

9. Admin lapangan melakukan input 

data sesuai tabel yang ada. 
 

 10. Sistem memeriksa form. 

 11. Menampilkan pesan form belum 

terisi secara lengkap. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 
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4. Skenario Use Case Cetak Laporan 

Skenario use case cetak laporan dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Skenario Cetak Laporan 

Use Case Kelola Data Peta Jalan da Jembatan 

Deskripsi Use Case ini untuk mencetak laporan data jalan dan 

jembatan yang sudah dikelola oleh bagian admin 

Aktor Super  Admin 

Kondisi Awal Sistem menampilkan cetak laporan. 

Kondisi Akhir Data tersimpan di database dan laporan data dicetak. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika actor 

membuka menu data laporan data 

jalan dan jembatan 

 

 2. Sistem menampilkan laporan data 

jalan dan jembatan 

3. Super Admin  melakukan cetak 

laporan sesuai dengan data 

 

 4. Data jalan dan jembatan tersimpan 

 5. Sistem memeriksa database. 

 6. Sistem menampilkan pesan cetak 

laporan sukses. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

7. Use Case ini dimulai ketika actor 

membuka menu laporan data jalan 

dan jembatan 

 

 8. Sistem menampilkan cetak laporan 

9. Super Admin melakukan cetak 

laporan sesuai data yang dikelola 

 

 10. Sistem memeriksa database 

 11. Menampilkan pesan laporan gagal 

(Sumber: Data Olahan, 2017)  
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5. Skenario Use Case Kelola Pengaduan 

Skenario Use Case Kelola Pengaduan dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Skenario Kelola Pengaduan 

Use Case Data Laporan 

Deskripsi Use Case ini menggambarkan admin dapat membalas 

pengaduan dan merekap pengaduan 

Aktor Admin 

Kondisi Awal Sistem menampilkan data peta titik kondisi jalan dan 

jembatan di bagian navigasi saran atau pelaporan 

Kondisi Akhir Data-data peta jalan dan jembatan dan notifikasi dari 

masyarakat dapat dilihat 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama web  

 

 2. Sistem menampilkan halaman data 

peta. 

3. Admin cek notifikasi  

 4. Sistem menampilkan form baru 

5. Admin membalas atau merekap 

data saran dan pelaporan 

 

 6. Data saran tersimpan 

Skenario Gagal 

7. Use Case ini dimulai ketika admin 

membuka halaman utama web 

 

 8. Sistem menampilkan halaman data 

peta 

9. Admin cek notifikasi  

 10. Sistem menampilkan form baru 

11. Admin membalas atau merekap 

data saran dan pelaporan 

 

 12. Sistem gagal menampilkan data 

yang tersimpan 

 (Sumber: Data Olahan, 2017) 
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6. Skenario Use Case Lihat Pengaduan 

Skenario use case lihat pengaduan dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Skenario Lihat  Pengaduan 

Use Case Data Laporan 

Deskripsi Use Case ini menggambarkan super admin dapat 

membalas pengaduan dan merekap data pengaduan 

Aktor Super Admin 

Kondisi Awal Sistem menampilkan data kotak pengaduan atau 

pelaporan dari masyarakat 

Kondisi Akhir Data-data peta jalan dan jembatan dan notifikasi dari 

masyarakat dapat dilihat 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika super 

admin membuka halaman utama 

web  

 

 2. Sistem menampilkan menu-menu 

di halaman utama 

3. Super admin cek pengaduan  

 7. Sistem menampilkan form data 

pengaduan 

Skenario Gagal 

8. Use Case ini dimulai ketika 

admin membuka halaman utama 

web 

 

 9. Sistem menampilkan menu-menu 

dihalaman utama 

10. Super admin cek kotak 

pengaduan 

 

 11. Sistem menampilkan form data 

pengaduan 

 (Sumber: Data Olahan, 2017) 
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7. Skenario Use Case lihat Peta Kondisi Jalan dan Jembatan 

Skenario use case lihat peta kondisi jalan dan jembatan dapat dilihat pada 

Tabel 4.12.  

Tabel 4.12 Skenario Lihat  Peta Kondisi Jalan dan Jembatan 

Use Case Data Laporan 

Deskripsi Use Case ini menggambarkan super admin dan admin 

serta masyarakat  bisa melihat peta 

Aktor Super Admin, admin dan masyarakat 

Kondisi Awal Sistem menampilkan peta 

Kondisi Akhir Infomasi-informasi bisa dilihat di sistem web GIS 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use Case ini dimulai ketika super 

admin, admin dan masyarakat 

bisa membuka halaman utama  

 

 2. Sistem menampilkan menu-menu 

di halaman utama 

3. Aktor melihat kondisi jalan dan 

jembatan 

 

 4. Sistem sukses menampilkan menu-

menu serta informasi yang 

dibutuhkan 

Skenario Gagal 

5. Use Case ini dimulai ketika super 

admin, admin dan masyarakat 

bisa membuka halaman utama 

web GIS 

 

 6. Sistem menampilkan menu-meu 

dihalaman utama 

7. Aktor melihat kondisi jalan dan 

jembatan 

 

 8. Sistem gagal menampilkan 

beberapa menu atau informasi 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 
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4.5.6 Class Diagram 

Gambar 4.4 Class Diagram 

Gambar 4.4 merupakan gambar class diagram dari sistem yang akan 

dibangun, deskripsi dari gambar di atas dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13  Deskripsi class diagram 

No Informasi Keterangan 

1 Nama database db_jembatan 

2 Jumlah tabel atau 

file 

3(tiga) 

1. Tabel data_jembatan 

2. Tabel data_pengaduan 

3. Tabel data_user 

3 Method 

 

 

 

 

 

 

Terdapat 4 method yang berada pada tiap tabel atau 

file, yaitu: 

1. Add 

Berguna untuk menginputkan suatu data ke dalam 

tabel atau file. 

2. View 

Berguna untuk mengambil data pada tabel atau 

file dan mengeluarkannya dalam bentuk output 
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No Informasi Keterangan 

 

 

data di dalam sistem. 

3. Edit 

Berguna untuk mengubah suatu data di dalam 

tabel atau file berdasarkan hal tertentu. 

4. Delete 

Berguna untuk menghapus suatu data di dalam 

tabel atau file. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

4.5.7 Perancangan Database 

Rancangan database pada sistem ini dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Tabel 

4.16.  

1. Tabel Data User 

Nama Database : db_jembatan 

Nama File  : data_user 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.14 Tabel Data User 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id int 11 Id user 

2 nama varchar 20 Nama User 

3 
pass varchar 20 Password 

user 

4 nip varchar 20 Nip user 

5 

level enum 30 Level 

-super admin 

-admin 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

2. Tabel Data Jembatan 

Tabel data jembatan dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Nama Database :db_jembatan 

Nama File  : data_jembatan 

Field Kunci  : id 
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Tabel 4.15 Tabel Data Jembatan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 Id int 11 Id user 

2 Jembatan_user int 11 User 

3 Jembatan_no varchar 30 Nomor jembatan 

4 Jembatan_nama varchar 150 Nama jembatan 

5 Jembatan_lokasi varchar 255 Lokasi jembatan 

6 Jembatan_panjang varchar 20 Panjang jembatan 

7 Jembatan_kondisi text  Kondisi jembatan 

8 Jembatan_foto varchar 30 Foto jembatan 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

3. Tabel Data Pengaduan 

Tabel data pengaduan dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Nama Database : db_jembataan 

Nama File : data_pengaduan 

Field Kunci : id 

Tabel 4.16 Tabel Data Pengaduan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 Pengaduan_Id int 11 Id pengaduan 

2 Pengaduan_Nama varchar 50 Nama pengaduan 

3 Pengaduan_Nik varchar 20 Nik pengaduan 

4 Pengaduan_alamat varchar 150 Alamat pengaduan 

5 Pengaduan_isi text  Isi pengaduan 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

4.5.8 Sequence Diagram 

Sequence diagram dapat di gambarkan dalam suatu proses interaksi objek 

yang di susun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence Diagram juga 
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menggambarkan kelakuan atau prilaku objek pada proses dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut akan 

dijelaskan mengenai sequence diagram sistem informasi geografis kondisi jalan dan 

jembatan. Sequence diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

1. Sequence Diagram Login 

 
          Gambar 4.5 Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4.5 adalah gambar sequence diagram login, aktor yang dapat 

melakukan kegiatan ini yaitu Super Admin dan admin. Super admin dan admin 

melakukan login harus membuka halaman login, kemudian menginputkan 

username dan password, kemudian diverifikasi, jika username dan passsword 

benar maka sistem akan menampilkan halaman utama. 
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2. Sequence Diagram Kelola User 

 
Gambar 4.6 Sequence Diagram Kelola User 

 

Gambar 4.6 adalah gambar sequence diagram Kelola User, aktor yang dapat 

melakukan kegiatan ini yaitu Super Admin. Super admin melakukan update data user 

dengan masuk ke halaman login, kemudian super admin berhak melakukan 

penambahan atau menghapus user.  
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3. Sequence Diagram Kelola Data Jembatan 

Sequence diagram kelola data jembatan dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Sequence Diagram Kelola Data Jembatan 

Gambar 4.7 merupakan Sequence Diagram Kelola Data Jembatan yang 

diakses oleh admin, admin berperan dalam mengelola data jembatan baik dalam 

penginputan data jembatan baru atau meng-update kondisi jembatan yang sudang ada 

di sistem, sequence diatas mejelaskan bahwa admin login dulu ke sistem kemudian 

masuk ke menu kelola data jembatan.  
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4. Sequence Diagram Cetak Laporan 

Sequence diagram cetak laporan dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

             Gambar 4.8 Sequence Diagram Cetak Laporan 

Gambar 4.8 adalah Sequence Diagram Cetak Laporan, dimana yang berperan 

disini dalam hal laporan atau rekapan data sistem yang sudah di-input-kan 

adalah Super Admin. 

5. Sequence Diagram Kelola Saran 

Sequence diagram kelola saran dapat dilihat pada Gambar 4.9.  

 

              Gambar 4.9 Sequence Diagram Kelola Saran 
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Gambar 4.9 diatas menggambarkan admin dapat melakukan kelola saran, 

admin melihat serta membalas saran atau pengaduan dari masyarakat tentang 

keluhan pada jalan atau jembatan di lokasi mereka yang akan segera ditindak 

lanjuti oleh bagian lapangan. 

6. Sequence Diagram Form Pelaporan 

Sequence diagram form pelaporan dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

              Gambar 4.10 Sequence Diagram Form Pelaporan 

Gambar 4.10 merupakan Sequence diagram form pelaporan, masyarakat akan 

melakukan pengaduan dengan membuka sistem tanpa login kemudian masuk 

ke menu pengaduan masyarakat dan memilih titik jembatan sesuai jembatan 

yang akan bermasalah kemudian mengisi form kemudian dikirim dan akan 

diterima dan dibalas oleh pihak admin.  

4.5.9 Activity Diagram 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

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

Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut tidak 

lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam aliran 

kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang menunjukkan dimulainya aliran 
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kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang menunjukkan akhir diagram, titik 

keputusan dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas tidak perlu dibuat 

untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk aliran kerja 

yang komplek dan melebar. Berikut akan dijelaskan mengenai activity diagram 

sistem informasi geografis kondisi jalan dan jembatan Provinsi Riau:  

1. Activity Diagram Login 

 

    Gambar 4.11 Activity Diagram Login 

Gambar 4.11 merupakan activity diagram login dari sistem informasi 

geografis kondisi jalan dan jembatan. Kegiatan dimulai dari membuka sistem, 

menginputkan username, password dan level, validasi dan jika username dan 

password berhasil di validasi sistem akan membuka halaman admin. 

2. Activity Diagram Kelola User 

 

      Gambar 4.12 Activity Diagram Kelola User 
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Gambar 4.12 Activity Diagram Kelola User, super admin mempunyai hak 

akses untuk menambah atau menghapus pengguna sistem.  

3. Activity Diagram Kelola Data Jembatan 

 

                  Gambar 4.13 Activity Diagram Kelola Data Jembatan. 

4.5.10 Proses Pengolahan Sistem 

Berikut tahapan pengolahan data dalam perancangan Sistem Informasi 

Geografis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Beberapa Langkah-langkah dalam 

melakukan pengolahan data, dapat dilihat pada Gambar 4.14.  

Pengolahan Data

Data Spasial Data Non-Spasial

GeoJSON SQL

Pengolahan Data 

Spasial dengan QGIS

GeoJSON File 

telah diubah

Pengolahan Data 

Non-Spasial 

Pembuatan DatabaseKonveksi ke GeoJSON 

File

Database telah 

dibuat

Done

Mulai

 

Gambar 4.14 Diagram Pengolahan Data  
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Gambar 4.14 menggambarkan pengolahan data sistem informasi web GIS 

jembatan di Provinsi Riau. Pengolahan data dibagi menjadi dua yaitu pengolahan data 

spasial dan pengolahan data non-spasial, pengolahan data spasial dengan QGIS di 

konveksi ke dalam format GeoJSON File, sedangkan data non spasial disusun 

menjadi sebuah database yang keudian akan tersimpan dalam bentuk databasenya.  

 

 

Gambar 4.15 Pengolahan Data di QGIS 

Gambar 4.15 merupakan gambar pengolahan data shape file (SHP) di QGIS, 

mengubah data SHP menjadi format data GeoJSON, setelah diubah format akan 

berubah seperti Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16. Data Konveksi Dalam Format GeoJSON 

4.6 Rancangan Antarmuka (Interface) 

Berikut digambarkan rancangan dari tampilan tatap muka dari sistem yang 

akan dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.17 dan keterangan dapat dilihat pada Tabel 

4.17. 

4.6.1 Halaman Utama 

 

Gambar 4.17 Tampilan Interface Halaman Utama 
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Tabel 4.17 Keterangan Tampilan Interface Halaman Utama 

Nama  Keterangan 

Home  Menggambarkan bentuk halam utama dari sistem  

Jembatan Menampilkan list 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau 

Tools Menggambarkan tools yang ada di sistem 

POI Akan menampilkan list namajembatan yang sudah di-input-kan 

di sebelah kanan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Akan menampilkan form pengaduan masyarakat 

Login Akses masuk Super admin dan Admin 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

4.6.2 Halaman Menu Login Super Admin dan Admin 

Tampilan halaman menu Login super admin dan admin dapat dilihat pada 

Gambar 4.18 dan penjelasan menurut interface pada gambar dapat dilihat pada Tabel 

4.18. 

 

Gambar 4.18 Tampilan Interface Menu Login Super Admin dan Admin 
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Tabel 4.18 Keterangan Tampilan Interface Menu Login Super Admin dan Admin 

No Nama Keterangan 

1 Username Input username sistem sebagai super admin atau 

admin 

2 Password Input password sistem sebagai super admin atau 

admin 

3 login Button login, akses login ke sistem 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

4.6.3 Halaman Kelola Data Jembatan 

Tampilan halaman kelola data jembatan dapat dilihat pada Gambar 4.19 dan 

penjelasan gambar berdasarkan interface dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

 

Gambar 4.19 Tampilan Interface Kelola Data Jembatan 
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Tabel 4.19 Keterangan Tampilan Interface Menu Kelola Data Jembatan 

No Nama Keterangan 

1 Jembatan  Akan menampilkan list 12 kabupaten di Provinsi 

Riau 

2 Button Tambah  Akan masuk ke menu penambahan data jalan dan 

jembatan yang baru ataupun lama  

3 Button Update Untuk peng-update-an data jalan dan jembatan 

4 Keterangan Kondisi 

Jembatan 

Menggambarkan kondisi jalan dan jembatan 

berdasarkan data yang di-input admin. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

4.6.4 Halaman Pengaduan Masyarakat 

Tampilan halaman pengaduan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan 

penjelasan gambar berdasarkan interface dapat dilihat pada Tabel 4.20. 

 

Gambar 4.20 Tampilan Interface Pengaduan Masyarakat 
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Tabel 4.20 Keterangan Tampilan Interface Pengaduan Masyarakat 

Nama  Keterangan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Akan menampilkan form pengisian pengaduan dari 

masyarakat 

Nama  Input nama masyarakat yang melakukan pengaduan  

NIK Menggambarkan data masyarakat yang melakukan 

pengaduan 

No Jembatan Akan menampilkan nomor jembatan yang dipilih. 

Nama jembatan Input nama jembatan yang dipilih 

Lokasi Jembatan Input lokasi jembatan atau input yang melakukan 

pengaduan 

Kondisi Input kondisi yang dilaporkan 

Gambar Input gambar kondisi jembatan  

(Sumber: Data Olahan. 2017) 

4.6.5 Halaman Tampilan Data Jembatan 

Tampilan halaman tampilan data jembatan dapat dilihat pada Gambar 4.21 

dan penjelasan gambar dapat dilihat pada Tabel 4.21. 

 

Gambar 4.21 Tampilan Interface Data Jembatan 
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4.6.6 Halaman Tampilan Informasi atau Keterangan Jembatan 

Tampilan halaman tampilan informasi atau keterangan jembatan dapat dilihat 

pada Gambar 4.22 dan penjelasan gambar dapat dilihat pada Tabel 4.21. 

 

Gambar 4.22. Tampilan Interface Informasi Kondisi Jembatan. 

Tabel 4.21 Keterangan Tampilan Interface Informasi Kondisi Jembatan 

Nama Keterangan 

No Jembatan Menampilkan nomor jembatan 

Nama Jembatan Menmpilkan nama jembatan 

Lokasi Jembatan Menampilkan lokasi jembatan 

Panjang Jembatan Menampilkan ukuran panjang jembatan 

Kondisi Jembatan Menampilkan kondisi jembatan 

Foto Menampilkan gambar dari jembatan 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 

 


