
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Rancang Bangun

Menurut Sholiq (2006) rancang bangun merupakan kegiatan

menerjemahkan hasil analisa kedalam bentuk perancangan perangkat lunak

kemudian membangun sebuah sistem baru ataupun memperbaiki sistem yang

telah ada.

2.2 Analisa dan Perancangan Sistem

Menurut Whitten (2007) analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah

(problem-solving) dengan menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen

dengan tujuan mempelajari bagaimana komponen tersebut bekerja dan

berinteraksi untuk menyelesaikan tujuan mereka.

Menurut Whitten (2007) perancangan sistem adalah pelengkap teknik

pemecahan masalah (untuk analisis sistem) yang mengumpulkan kembali

komponen sistem ke sistem yang lebih lengkap yang diharapkan meningkatkan

kinerja sistem. Perancangan sistem mencakup penambahan, penghapusan dan

perubahan bagian yang relatif ke sistem yang asli.

2.3 Sistem dan Sistem Informasi

2.3.1 Pengertian Sistem

Menurut O’Brien (2005) sistem adalah sekumpulan komponen yang

berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menerima

masukan dan menghasilkan keluaran melalui proses transformasi yang

terorganisasi.

2.3.2 Pengertian  Informasi

Menurut O’Brien (2005) informasi adalah data yang telah diubah menjadi

sesuatu yang berarti dan pernyataan berguna bagi pengguna akhir.

Dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data

dalam suatu sistem, yang bermanfaat bagi penerimanya.
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2.3.3 Pengertian Sistem Informasi

Menurut O’Brien (2005) sistem informasi adalah kombinasi yang terdiri

dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer dan sumber daya

yang dapat mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah

organisasi.

2.4 Sistem Informasi Geografis

2.4.1 Pengertian Geografis

Geografi berasal dari kata bahasa Yunani “geographia”, terdiri dari dua kata,

geo yang berarti ‘bumi’ dan graphein artinya ‘citra’ atau ‘gambaran’. Perkataan

geografi diambil dari perkataan Inggris yang berasal dari perkataan Greek hê gê

(“bumi”) dan graphein (“menulis” atau “menggambarkan”).

Dari asal – usul kata ini dapatlah dikatakan bahwa geografi berarti ilmu

pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Objek kajian geografi adalah

lapisan- lapisan bumi atau tepatnya fenomena geosfer, meliputi lapisan atmosfer,

litosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer.

Dalam mengkaji objek-objek studi geografi tersebut diperlukan pengetahuan

dari disiplin ilmu-ilmu lain seperti klimatologi, geologi, hidrologi, antropologi dan

sebagainya. Koleksi geografi yang dimaksudkan di sini adalah koleksi peta. Peta

adalah gambaran konvensional secara selektif dari permukaan bumi dengan segala

fenomenanya yang diperkecil dengan skala tertentu dan ditampilkan pada bidang

datar. Dalam peta, daerah atau wilayah yang sangat luas dengan segala

kenampakannya ditampilkan dalam sebidang kertas.

2.4.2 Pengertian Sistem Informasi Geografis

Menurut Irwansyah (2013), Sistem Informasi Geografis (SIG) atau

Geographic Information System (GIS) adalah sebuah sistem yang di desain untuk

menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan

menampilkan seluruh jenis data geografis.

Kata GIS yang terkadang dipakai sebagai istilah untuk geographical

information science atau geospatial information studies yang merupakan ilmu

studi atau pekerjaan yang berhubungan dengan Geographic Information System.
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Sistem informasi geografis dapat disimpulkan sebagai gabungan kartografi,

analisis statistik dan teknologi sistem basis data (database).

2.4.3 Konsep Real Word

Konsep Real world merupakan sebuah cara bagaimana sistem informasi

geografis mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan model menjadi

sebuah sistem informasi geografis yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses

dan dipresentasikan (Irwansyah, 2013).

Gambar 2. 1 Tampilan Konsep Real Word

(Irwansyah, 2013)

Konsep real world memiliki lima tahapan, yaitu:

1) Physicial Reality

Merupakan tahapan di mana menganalisa dunia nyata yang akan dibuat

menjadi sistem informasi geografis.

2) Real world Model

Tahapan mengubah objek-objek yang ada di dunia nyata menjadi

model.

3) Data Model

Tahapan yang mengubah model-model objek dunia nyata menjadi

sebuah tipe data.

4) Database

Menyimpan keseluruhan model data ke dalam sistem basis data.

5) Maps / Reports

Merupakan hasil akhir dunia nyata yang dikonversi menjadi sebuah

sistem informasi geografis.
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2.4.4 Model Data Spasial

Sistem informasi geografis merepresentasikan real world dengan data

spasial yang terbagi atas dua model data yaitu model data raster dan model data

vektor. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, selain itu dalam

pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan

dihasilkan.

Gambar 2. 2 Tampilan data raster dan data vektor

(Irwansyah, 2013)

2.4.4.1 Model Data Vektor

Dalam data vektor, bumi direpresentasikan sebagai suatu mosaik yang

terdiri atas empat, yaitu:

1) Garis (arc / line)

2) Poligon (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada

titik yang sama)

3) Titik / poin (node yang mempunyai label)

4) Nodes (titik perpotongan antara dua buah garis).

Gambar 2. 3 Contoh data vector

(Irwansyah, 2013)
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Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan.

Model data vektor berbasiskan pada titik dengan nilai koordinat (x, y) untuk

membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi tiga bagian

lagi, yaitu:

1) Titik (point): representasi grafis yang tidak mempunyai dimensi tetapi

dapat ditampilkan dalam bentuk simbol pada peta dan layar monitor.

Contoh: Lokasi Fasilitas Kesehatan.

2) Garis (line): bentuk linear yang menghubungkan dua atau lebih titik dan

merepresentasikan objek dalam satu dimensi. Contoh: Jalan, Sungai.

3) Area (polygon): representasi objek dalam dua dimensi. Contoh: Danau,

Persil Tahan.

2.4.4.2 Model Data Raster

Data raster (atau disebut jugan dengan sel grid) adalah data yang dihasilkan

dari Sistem Penginderaan Jauh (Irwansyah, 2013). Pada data raster, objek

geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel

(picture element). Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixel yang

dimiliki. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu

sel, semakin tinggi resolusinya.

Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas – batas yang berubah

secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan

sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file.

Semakin tinggi resolusi grid-nya semakin besar pula ukuran filenya.

Gambar 2. 4 Contoh model data raster

(Irwansyah, 2013)
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2.4.5 Sub–Sistem Sistem Informasi Geografis

Data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

dipecahkan harus dipilih dan diolah melalui pemrosesan yang akurat. Untuk

keperluan tersebut sistem informasi geografis menyediakan sejumlah sub-sistem

yaitu: data input, data output, data management, dan data manipulation and

analysis.

Gambar 2. 5 Diagram sub-sistem dari SIG

(Irwansyah, 2013)

1) Data Input

Sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan

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

pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau

mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat

digunakan oleh perangkat sistem informasi geografis yang bersangkutan.

2) Data Output

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran

(termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau sebagian

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

table, grafik, report, peta, dan lain sebagainya.
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3) Data Management

Sub-sistem ini mengorganisasikan data spasial maupun tabel – tabel atribut

terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah

dipanggil kembali atau di-retrieve, di-update, dan di-edit.

4) Data Manipulation and Analysis

Sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh

sistem informasi geografis. Selain itu sub-sistem ini juga melakukan

manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis

dan logika) dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang

diharapkan.

2.4.6 Tugas – tugas Sistem Informasi Geografis

Tugas utama yang harus dilakukan oleh Sistem Informasi Geografis terdapat

enam, yaitu:

1) Input data, sebelum data geografis digunakan dalam sistem informasi

geografis, data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk

digital. Proses konversi data dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital

disebut dengan digitizing. Sistem informasi geografis modern bisa melakukan

proses ini secara otomatis menggunakan teknologi scanning.

2) Pembuatan peta, proses pembuatan peta dalam sistem informasi geografis

lebih fleksibel dibandingkan dengan cara manual atau pendekatan kartografi

otomatis. Prosesnya diawali dengan pembuatan basis data. Peta kertas dapat

didigitalkan dan informasi digital tersebut dapat diterjemahkan ke dalam

sistem informasi geografis. Peta yang dihasilkan dapat dibuat dengan

berbagai skala dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan

karakteristik tertentu.

3) Manipulasi data, data dalam sistem informasi geografis akan membutuhkan

transformasi atau manipulasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel

dengan sistem. Teknologi sistem informasi geografis menyediakan berbagai

macam alat bantu untuk memanipulasi data yang ada dan menghilangkan

data-data yang tidak dibutuhkan.
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4) Manajemen file, ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah data

user semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah

menggunakan database management system (DBMS) untuk membantu

menyimpan, mengatur, dan mengelola data.

5) Analisis query, sistem informasi geografis menyediakan kapabilitas untuk

menampilakn query dan alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada.

Teknologi sistem informasi geografis digunakan untuk menganalisis data

geografis untuk melihat pola dan tren.

6) Memvisualisasikan hasil, untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil

akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Peta sangat efisien

untuk menyimpan dan mengkomunikasikan informasi geografis. Namun saat

ini sistem informasi geografis juga sudah mengintegrasikan tampilan peta

dengan menambahkan laporan, tampilan tiga dimensi, dan multimedia.

2.4.7 Komponen Sistem Informasi Geografis

Menurut Irwansyah (2013), komponen-komponen yang membangun sebuah

sistem informasi geografis adalah:

Gambar 2. 6 Komponen SIG

(Irwansyah, 2013)
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1) Computer System and Software

Merupakan sistem komputer dan kumpulan piranti lunak (hardware dan

software) yang digunakan untuk mengolah data.

2) Spatial Data

Merupakan data spasial (bereferensi keruangan dan kebumian) yang akan

diolah. Data spasial adalah data sistem informasi yang terpaut pada dimensi

ruang dan dapat digambarkan dengan berbagai komponen data spasial yaitu

titik, garis dan poligon.

3) Data Management and Analysis Procedure

Manajemen data dan analisa prosedur dengan menggunakan Database

Management System (DBMS).

4) People

Entitas sumber daya manusia terlatih yang akan mengoperasikan sistem

informasi geografis yang berperan sebagai pengoperasi perangkat keras dan

perangkat lunak, serta menangani data geografis dengan menggunakan kedua

perangkat tersebut.

2.5 Pemetaan

2.5.1 Pengertian Peta

Menurut Eddy Prahasta (2005), Peta adalah suatu alat peraga untuk

menyampaikan suatu ide berupa sebuah gambar mengenai tinggi rendahnya suatu

daerah (Topografi), penyebaran penduduk jaringan jalan dan hal lainnya yang

berhubungan dengan kedudukan dalam ruang. Peta dilukiskan dengan skala

tertentu, dengan tulisan atau simbol sebagai keterangan yang dapat dilihat dari

atas. Peta dapat meliputi wilayah yang luas dapat juga hanya mencakup wilayah

yang sempit. Peta dalam bahasa Inggris berarti Map dan bahasa Yunani berarti

Mappa. Ilmu pengetahuan yang mempelajari peta disebut Kartografi.

Sedangkan menurut Burrough (2002), Peta adalah sekumpulan titik, garis,

area yang digunakan untuk mendefinisikan lokasi dan tempat yang mengacu pada

sistem koordinat dan peta biasanya dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi,

tetapi tidak menutup kemungkinan peta dapat dipresentasikan dalam bentuk tiga

dimensi.
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2.5.1.1 Jenis Peta

Jenis peta ada beberapa macam ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek

maksud dan tujuan, kegunaan, skala dan keadaan objek.

1) Berdasarkan aspek maksud dan tujuan

Jika dipandang dari maksud dan tujuannya, secara umum peta dibagi menjadi

dua jenis yaitu :

a. Peta Dasar atau Peta Umum

Peta Dasar adalah gambaran atau proyeksi dari sebagian permukaan bumi

pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi

dengan informasi kenampakan alami atau buatan. Contoh peta dasar

seperti : peta situasi, peta dunia, peta topografi, peta Indonesia.

b. Peta tematik atau peta khusus

Peta tematik atau peta khusus adalah gambaran dari sebagian permukaan

bumi yang dilengkapi dengan informasi tertentu baik di atas maupun di

bawah permukaan bumi yang mengandung tema tertentu. Contoh peta

tematik seperti : Peta jenis tanah, peta kesesuain lahan, peta iklim, peta

perhubungan.

2) Berdasarkan aspek kegunaan

Jika dipandang dari kegunaannya, secara umum peta dibagi tiga jenis yaitu :

a. Peta referensi umum (General Reference Map)

Peta yang digunakan untuk mengidentifikasi  dan verifikasi macam-

macam bentuk geografis termasuk fitur tanah, perkotaan, jalan dan lain

sebagainya.

b. Peta Mobilitas (Mobility Map)

Peta yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam menentukan jalur

dari satu tempat ke tempat lainnya, digunakan untuk perjalanan darat, laut

dan udara.

c. Peta Inventaris (Inventory Map)

Peta yang menunjukan lokasi dari fitur-fitur khusus misalnya posisi

gedung di suatu wilayah
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d. Peta Tematik (Thematic Map)

Peta yang menunjukan penyebaran dari objek tertentu seperti populasi,

curah hujan dan sumber daya alam.

3) Berdasarkan aspek skala

Jika dipandang dari skalanya, secara umum peta dibagi menjadi lima jenis

yaitu :

a. Peta kadaster atau peta teknik : berskala antara 1 : 100 - 1 : 5.000

b. Peta berskala besar : berskala antara 1 : 5.000 - 1 : 250.000

c. Peta skala sedang : berskala antara 1 : 250.00 - 1 : 500.000

d. Peta berskala kecil : berskala antara 1 : 500.000 - 1 : 1.000.000

e. Peta Geografis : berskala lebih dari 1 : 1.000.000

4) Berdasarkan keadaan objek

Jika dipandang dari kadaan objeknya, secara umum peta dibagi menjadi dua

jenis yaitu :

a. Peta stasioner

Menggambarkan keadaan atau objek yang dipetakan tetap atau stabil.

Contoh : Peta sebaran gunung berapi.

b. Peta Dinamis

Menggambarkan keadaan atau objek yang dipetakan mudah berubah.

Contoh : Peta urbanisasi, peta arah angin, peta ketinggian aliran sungai.

2.5.1.2 Kegunaan Peta

Peta merupakan suatu sumber informasi yang sangat berguna untuk segala

bidang dengan dukungan perkembangan teknologi saat ini. Pada umumnya peta

digunakan untuk mengetahui berbagai kenampakan pada suatu wilayah yang

dipetakan, yaitu terdiri dari empat:

1) Memperlihatkan posisi suatu tempat di permukaan bumi.

2) Mengukur luas dan jarak suatu daerah di permukaan bumi berdasarkan skala

dan ukuran peta.

3) Memperlihatkan bentuk suatu daerah yang sesungguhnya skala tertentu.

4) Menghimpun suatu daerah yang disajikan dalam bentuk peta.
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Adapun peta khusus digunakan untuk tujuan tertentu yang menonjolkan satu

jenis data saja. Misalnya pada peta iklim, peta curah hujan peta penyebaran

penduduk, dan sebagainya.

2.6 Google

Google merupakan sebuah perusahaan multinasional amerika serikat yang

bergerak dalam pengembangan teknologi berbasis internet dan produk. Google

didirikan tanggal 4 September 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin di

Universitas Stanford. Google mengoperasikan lebih dari satu juta server di pusat

data di seluruh dunia dan memproses permintaan pencarian lebih dari satu miliar

dan sekitar 24 petabytes data buatan pengguna setiap harinya.

Beberapa aplikasi berbasis internet buatan Google adalah Google Search

Engine, Google Mail (e-mail), Google Talk (jejaring sosial), Google+, Google

Drive, Google Translate, Google Chrome (browser), Android (sistem operasi),

Cloud Computing, Online Advertising, Google Books, Google Earth dan Google

Maps.

2.6.1 Google Maps API

2.6.1.1 Pengertian API

Menurut Tulach (2008), API atau Application Programming Interface

bukan hanya satu set class dan method atau fungsi dan signature yang sederhana.

Akan tetapi API, yang bertujuan utama untuk mengatasi “clueless” dalam

membangun software yang berukuran besar, berawal dari sesuatu yang sederhana

sampai ke yang kompleks dan merupakan perilaku komponen yang sulit

dipahami. Secara sederhana dapat dipahami dengan membayangkan kekacauan

yang akan timbul bila mengubah database atau skema XML. Perubahan ini dapat

dipermudah dengan bantuan API.

Dari beberapa sumber yang didapat, dapat disimpulkan bahwa API adalah

sekumpulan perintah, fungsi, class dan protokol yang memungkinkan suatu

software berhubungan dengan software lainnya. Tujuan dari API adalah untuk

menghilangkan “clueless” dari sistem dengan cara membuat blok besar yang

terdiri dari software di seluruh dunia dan menggunakan kembali perintah, fungsi,

class, atau protocol yang mereka atau API miliki. Dengan cara ini, programmer
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tidak perlu lagi membuang waktu untuk membuat dan menulis infrastruktur

sehingga akan menghemat waktu kerja dan lebih efisien.

2.6.1.2 Pengertian Google Maps API

Seperti yang tercatat oleh Svennerberg ( Beginning Google Maps API 3),

Google Maps API yang paling populer di internet. Pencatatan yang dilakukan

pada bulan Mei 2010 ini menyatakan bahwa 43% mashup (aplikasi dan situs web

yang menggabungkan dua atau lebih sumber data) menggunakan Google Maps

API . Beberapa tujuan dari penggunaan Google Maps API adalah untuk melihat

lokasi, mencari alamat, mendapatkan petunjuk mengemudi dan lain sebagainya.

Hampir semua hal yang berhubungan dengan peta dapat memanfaatkan Google

Maps.

Google Maps diperkenalkan pada Februari 2005 dan merupakan revolusi

bagaimana peta di dalam web, yaitu dengan membiarkan user untuk menarik peta

sehingga dapat menavigasinya. Solusi peta ini pada saat itu masih baru dan

membutuhkan server khusus. Beberapa saat setelahnya, ada yang berhasil men-

hack Google Maps untuk digunakan di dalam webnya sendiri. Hal ini membuat

Google Maps mengambil kesimpulan bahwa mereka membutuhkan API dan pada

Juni 2005, Google Maps API dirilis secara publik.

2.6.2 Cara Kerja Google Maps

Google maps dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta,

database, serta obyek-obyek interaktif yang dibuat dengan bahasa pemograman

HTML, javascript, dan AJAX, serta beberapa bahasa pemograman lainnya.

Gambar-gambar yang muncul pada peta merupakan hasil komunikasi

dengan database pada web server Google untuk menampilkan gabungan dari

potongan-potongan gambar yang diminta. Keseluruhan citra yang ada

diintegrasikan ke dalam database pada Google Server, yang nantinya akan

dipanggil sesuai kebutuhan permintaan. Bagian-bagian gambar map merupakan

gabungan dari potongan gambar-gambar bertipe PNG yang disebut tile yang

berukuran 256 x 256 pixel.
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Tiap-tiap gambar, mewakili gambar tertentu dalam longitude, latitude dan

zoom level tertentu. Kode javascript yang digunakan untuk menampilkan peta

sesuatu lokasi yang diinginkan, dapat dengan cara mengirim URL yang

diingainkan, misalnya:

a. Ie=UTF8, adalah karakter encoding untuk map.

b. 11=-6.500899,106.918945, adalah posisi titik tengah peta yaitu latitude

(lintang) dan langitude (bujur) dari peta yang ditampilkan, pada link

diatas posisi titik tengah peta pada latitude: -6.500899, dan langitude:

106.918945.

c. Spn=4.327078,4.938354, adalah rentang dari latitude dan langitude.

d. Z=8, adalah tingkatan zooom peta.

2.7 Sistem Basis Data (Database)

2.7.1 Pengertian Sistem Basis Data (Database)

Menurut Connolly (2010) basis data (database) merupakan kumpulan data

yang saling berhubungan secara logika, dan deskripsi data, yang di desain untuk

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Suatu basis data

merepresentasikan entitas (entity), atribut (attribute) dan relasi (relationship).

Entitas (Connolly, 2010) adalah objek nyata (orang, tempat, benda, konsep,

dan peristiwa) dalam sebuah organisasi yang dapat direpresentasikan dalam basis

data. Atribut adalah properti yang mendeskripsikan beberapa aspek dari objek

yang ingin disimpan. Relasi adalah hubungan asosiasi antar entitas.

Basis data merupakan suatu tempat penyimpanan data skala besar yang

dapat digunakan banyak orang secara bersamaan sehingga memudahkan dan

mempercepat pengambilan data yang dibutuhkan.

2.7.2 Entity Relationship Diagram

Menurut Connolly (2010) Entity Relationship Diagram adalah pendekatan

top-down untuk mendesain basis data yang dimulai dengan identifikasi data yang

http://maps.google.com/?ie=UTF8&11=-

6.500899,106.918945&spn=4.327078,4.938354&z=8
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penting, yang disebut sebagai entities (entitas) dan relationship (relasi) antara data

harus direpresentasikan dalam model.

Multiplicity adalah angka kejadian yang mungkin muncul dari suatu entitas

yang mungkin berhubungan dengan kejadian entitas lain yang saling berasosiasi

melalui hubungan khusus (Conolly, 2002).

Relasi dalam ERD ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1) One-to-one (1:1) Relationships

Merupakan relasi dimana sebuah entitas di A hanya dapat diasosiasikan

dengan paling banyak satu entitas di B.

2) One-to-many (1:*) Relationships

Merupakan relasi dimana sebuah entitas di A dapat diasosiasikan

dengan satu atau lebih entitas di B, namun entitas di B hanya dapat

diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A.

3) Many-to-many (*:*) Relationships

Sebuah entitas di A dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih entitas di

B dan sebuah entitas di B dapat diasosiasikan dengan nol atau lebih

entitas di A.

2.7.3 Database Management System (DBMS)

2.7.3.1 Pengertian DBMS

DBMS adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk

mendefinisikan, membuat, merawat, dan mengendalikan akses ke basis data

(Connolly, 2010).

Fasilitas yang disediakan oleh DBMS ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Data Definiton Language (DDL), dimana pengguna dapat membuat

tipe data, struktur data dan batasan – batasan (constraints) terhadap data

yang disimpan dalam basis data.

2. Data Manipulation Language (DML), dimana pengguna dapat

memasukan, mengubah, menghapus dan memanggil kembali data dari

basis data.
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Pengendalian akses terhadap basis data yang terdiri atas: sistem keamanan,

integrasi sistem, pengendalian sistem secara bersamaan, penyembuhan

pengendalian sistem, dan katalog yang dapat diakses oleh pengguna.

2.7.3.2 Komponen DBMS

Menurut Connolly (2010) komponen yang digunakan dalam lingkungan

DBMS ada lima, yaitu:

a. Hardware: perangkat keras komputer yang digunakan untuk

pengelolaan sistem basis data agar DBMS dan aplikasi lainnya dapat

dijalankan. Perangkat keras ini dapat berkisar dari suatu komputer

personal ke suatu mainframe ke jaringan komputer.

b. Software: perangkat lunak yang digunakan yaitu DBMS, program

aplikasi, sistem operasi, termasuk juga perangkat jaringan jika DBMS

digunakan melalui jaringan komputer.

c. Data: tabel atau file yang dimiliki atau digunakan oleh organisasi.

Struktur dari basis data disebut sebagai schema. Data digunakan

sebagai jembatan antara komponen mesin dan komponen manusia.

d. Prosedur: instruksi dan aturan yang diaplikasikan dalam desain dan

menggunakan basis data. Pengguna sistem membutuhkan dokumen

prosedur tentang cara penggunaan sistem.

e. Pengguna: orang yang menggunakan dan terlibat dalam sistem.

2.7.3.3 Keuntungan DBMS

Menurut Connolly (2010), keuntungan penggunaan DBMS ada 14, yaitu:

1. Pengontrolan data yang berulang

2. Konsistensi data

3. Informasi lebih dari data yang sama besarnya

4. Pembagian data (sharing)

5. Peningkatan integritas data

6. Peningkatan keamanan

7. Penegakan standar

8. Skala Ekonomi

9. Keseimbangan kebutuhan yang saling bertentangan



22

10. Peningkatan aksesibilitas dan daya tangkap

11. Peningkatan produktivitas

12. Peningkatan pemeliharaan melalui independensi data

13. Peningkatan konkurensi

14. Peningkatan data cadangan dan layanan pemulihan

2.7.3.4 Kekuranagn DBMS

Menurut Connolly (2010), kekurangan penggunaan DBMS ada enam,

kompleksitas, ukuran file (size), harga DBMS, harga perangkat keras tambahan,

harga konversi, performa.

2.8 Metode Prototype

Menurut Connoly dan Begg (2010), Prototyping adalah membuat model

kerja dari aplikasi basis data yang memperbolehkan perancang atau pemakai

untuk mengevaluasi hasil akhir sistem ,baik dari segi tampilan maupun fungsi

yang dimiliki sistem. Tujuan dari pengembangan prototype aplikasi basis data

adalah untuk memungkinkan pemakai menggunakan prototype untuk

mengidentifikasi keistimewaan sistem atau kekurangannya, dan memungkinkan

perancang untuk memperbaiki atau melengkapi keistimewaan (feature) dari

aplikasi basis data yang baru tersebut.

Pada model ini dimulai dengan tiga tahap pengumpulan informasi mengenai

kebutuhan, yaitu :

1) Perancang dan pemakai bertemu dan mendefinisikan sasaran-sasaran

umum.

2) Mengidentifikasi kebutuhan yang telah diketahui.

3) Mencari bidang-bidang yang masih memerlukan pendefinisian.

Setelah itu perancang melakukan “perancangan kilat” terhadap kebutuhan

yang telah teridentifikasi pada pertemuan. Perancangan berfokus pada representasi

yang tampak oleh pengguna. Perancangan ini menuntun pembangunan prototype

perangkat lunak yang akan diberikan kepemakai/pembeli. Prototype itu dievaluasi

oleh pemakai dan digunakan sebagai landasan untuk memperbaiki spesifikasi

kebutuhan. Proses ini berulang sampai prototype yang dikembangkan memenuhi

kebutuhan pemakai, dan pengembang telah memahami permasalahan dengan
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lebih baik. Variasi dari model ini adalah Trow away prototyping dan Dead

Prototiping.

Metode prototype bisa digambarkan pada gambar 2.7 berikut ini:

Gambar 2. 7 Metode pengembangan prototyping
(Conlloy dan Begg, 2010)

2.9 Object Oriented Analysis Design (OOAD)

Menurut Sholiq, (2006) metode berorientasi objek atau object oriented

merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang

sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang

dimaksud dengan berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat

lunak sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi

atau struktur data dan perilakau (behavior) yang mengaturnya.

Menurut Adi Nugroho (2002), OOP (Object Oriented Programming) atau

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta

berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba-atasi dengan

bantuan komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara

keseluruhan.

Teknik perancangan OOAD (Object Oriented Analysis Design) pernah

digunakan pada penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi
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Akuntansi Penjualan Dan Piutang Dengan Metode Object Oriented Analysis And

Design dan Unified Modelling Languange Pada Perusahaan Distributor” oleh

Lianawati Christian, Ellen, Ratih dan Yulia yang merupakan mahasiswi jurusan

Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Pada

penelitian tersebut, teknik perancangan OOAD dan dengan menggunakan

pemodelan UML telah terbukti dapat menyelesaikan perancangan sistem dengan

baik.

2.10 Unifed Modelling Language (UML)

Menurut Sholiq (2006), Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady

Booch, DR.James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter

Yourdon, dan lainnya.UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan

berbagai aspek dalam sistem.

Menurut Sholiq (2006), tujuan utama perancangan UML ada enam, yaitu:

1) Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai

untuk mengembangakan dan pertukaran  model-model yang berarti.

2) Menyediakan makanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas

konsep-konsep inti.

3) Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses

pengembangan tertentu.

4) Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan.

5) Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek.

6) Mwndukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.

Ada delapan diagram yang disediakan dalam UML antara lain:

1) Diagram use case (use case diagram)

2) Diagram aktivitas (activity diagram)

3) Diagram sekuensial (sequence diagram)

4) Diagram kolaborasi (collaboration diagram)

5) Diagram kelas (class diagram)

6) Diagram statechart (statechart diagram)
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7) Diagram komponen (component diagram)

8) Diagram deployment (deployment diagram)

2.10.1 Diagram Use Case

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan aktor (jenis

kelas khusus) dan keterhubunganya (Sholiq, 2006).

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case Diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Use Case

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang

ditampilkan sistem yang menghasilkan

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor

2 Actor

Menspesifikasikan himpuan peran yang

pengguna mainkan ketika berinteraksi

dengan use case.

3 Association
Apa yang menghubungkan antara objek

satu dengan objek lainnya.

4 Extend

Hubungan dimana perubahan yang terjadi

pada suatu elemen mandiri (independent)

akan mempengaruhi elemen yang

bergantung padanya elemen yang tidak

mandiri (independent).

5
Generalizati

on

Hubungan dimana objek anak (descendent)

berbagi perilaku dan struktur data dari

objek yang ada di atasnya objek induk

(ancestor).

6 Include
Menspesifikasikan bahwa use case sumber

secara eksplisit.

(Sumber : Sholiq, 2006)
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2.10.2 Diagram Aktivitas

Diagram ini untuk menunjukkan aliran aktivitas disistem. Diagram ini

adalah pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini penting untuk

memodelkan fungsi sistem dan menekankan pada aliran kendali diantara objek-

objek (Sholiq, 2006).

Tabel 2. 2 Simbol-Simbol Avtivity Diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Actifity

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling

berinteraksi satu sama lain

2 Action
State dari sistem yang mencerminkan

eksekusi dari suatu aksi

3 Initial Node
Bagaimana objek dibentuk atau

diawali.

4
Actifity

Final Node

Bagaimana objek dibentuk dan

dihancurkan

5 Fork Node
Satu aliran yang pada tahap tertentu

berubah menjadi beberapa aliran

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.3 Diagram Sekuen

Diagram ini menunjukkan interaksi yang terjadi anrata objek. Diagram ini

merupakan pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini menekankan pada

basis keberurutan waktu dari pesan-pesan yang terjadi (Sholiq, 2006).

Tabel 2. 3 Simbol-Simbol Sequence Diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 LifeLine
Objek entity, antarmuka yang saling

berinteraksi.
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2 Message

Spesifikasi dari komunikasi antar

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang

terjadi

3 Message

Spesifikasi dari komunikasi antar

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang

terjadi

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.4 Diagram Kaloborasi

Diagram ini juga merupakan diagram interaksi. Diagram ini menekankan

pada organisasi sruktur dari objek-objek yang mengirim dan menerima pesan

(Sholiq, 2006).

Tabel 2. 4 Simbol-Simbol Collaboration Diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Object

Objek dari kelas saat sistem

dijalankan

2 Link Relasi antar objek

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.5 Diagram Kelas

Diagram ini menunjukkan sekumpulan kelas, interface dan kolaborasi dan

keterhubungannya. Diagram kelas ditujukan untuk pandangan statik terhadap

sistem (Sholiq, 2006).

Tabel 2. 5 Simbol-Simbol Class Diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Generalization

Hubungan dimana objek anak

(descendent) berbagi perilaku dan

struktur data dari objek yang ada di

nama_objek:nam

a_kelas

atribut = nilai
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atasnya objek induk (ancestor).

2
Nary

Association

Upaya untuk menghindari asosiasi

dengan lebih dari 2 objek.

3 Class

Himpunan dari objek-objek yang

berbagi atribut serta operasi yang

sama.

4 Collaboration

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang

ditampilkan sistem yang

menghasilkan suatu hasil yang

terukur bagi suatu aktor

5 Realization
Operasi yang benar-benar dilakukan

oleh suatu objek.

6 Dependency

Hubungan dimana perubahan yang

terjadi pada suatu elemen mandiri

(independent) akan mempegaruhi

elemen yang bergantung padanya

elemen yang tidak mandiri

7 Association
Apa yang menghubungkan antara

objek satu dengan objek lainnya

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.6 Diagram Deployment

Diagram ini menunjukkan konfigurasi pemrosesan saat jalan dan omponen –

komponen yang terdapat didalamnya. Diagram ini merupakan pandangan statik

dari arsitektur (Sholiq, 2006).

Tabel 2. 6 Simbol-Simbol Deployment Diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Package
Merupakan sebuah bungkusan

dari satu atau lebih mode
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2 Node

Biasanya mengacu pada

perangkat keras (hardware),

perangkat lunak yang tidak

dibuat sendiri (software), jika

didalam node disertakan

komponen untuk

mengkonsistenkan rancangan

maka komponen yang diikut

sertakan harus sesuai dengan

komponen yang telah

didefinisikan sebelumnya pada

diagram komponen

3
Kebergantungan/

dependency

Kebergantungan antar node, arah

panah mengarah pada node yang

dipakai

4 Link Relasi antar node

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.11 MySQL

Pengertian MySQL Menurut Nugroho (2009) MySQL adalah sebuah

program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya

dengan sangat cepat, multi user, serta menggunakan perintah standar SQL.

MySQL merupakan Free Software dibawah lisensi GNU/GPL (General Public

License).

2.12 Xampp

Xampp adalah sebuah paket komplit yang terdiri atas program Apache Web

Server 2.2.12, MySQL 5.1.37 database, modul PHP 5.3.0.

2.13 Internet

Internet adalah jaringan yang menghubungkan sistem jaringan komputer di

seluruh dunia – sebuah jaringan besar yang menghubungkan jaringan komputer
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perusahaan, organisasi, lembaga pemerintah dan sekolah di seluruh dunia, cepat

dan murah (Turban et al, 2005).

Perangkat nirkabel yang dapat mengakses internet dan integrasi televisi dan

komputer memungkinkan internet untuk mencapai setiap rumah, bisnis, sekolah

dan organisasi lainnya.

Secara fisik, internet menggunakan sebagian dari total sumber daya dari

jaringan telekomunikasi publik yang ada saat ini. Secara teknis, yang

membedakan internet adalah penggunaan protol TCP/IP (Transmission Control

Protocol/Internet Protocol).

2.14 Website (Web)

Website (Web) merupakan komponen atau kumpulan halaman web dari

sebuah perusahaan atau individu (Turban et al, 2005).

Secara garis besar, website digolongkan menjadi 3 bagian:

1) Website Statis

Website statis adalah website yang mempunyai halaman tidak berubah.

Perubahan pada suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengubah code

yang menjadi struktur dari website tersebut.

2) Website Dinamis

Website dinamis adalah website yang memiliki halaman yang berubah –

ubah. Website dinamis merupakan website yang di-update sesering mungkin.

Selain bagian utama yang bisa diakses oleh pengguna, disediakan backend untuk

mengubah konten dari website. Contoh website dinamis adalah web berita.

3) Website Interaktif

Website interaktif adalah jenis web yang saat ini sedang banyak digunakan

orang – orang. Salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum.

Berbagai pengguna dapat saling berinteraksi dan memberikan pendapat. Website

interktif memiliki moderator untuk mengatur supaya hal yang diperbincangkan

tidak keluar dari topik yang dibahas.
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Untuk dapat mengakses website, pengguna harus menentukan Uniform

Resource Locator (URL) yang menunjuk ke alamat dari sumber tertentu di dalam

web contohnya www.google.com.

2.15 Web Browser

Web browser atau sering disebut browser adalah aplikasi perangkat lunak

yang digunakana pengguna untuk mengakses website (Turban et al, 2005). Web

browser berfungsi untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen

yang disediakan oleh server web.

Web browser menjadi sarana akses universal karena memberikan tampilan

yang sama pada setiap sistem operasi dimana web dijalankan. Web browser yang

popular digunakan adalah Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox dan

Google Chrome.

2.16 Web GIS

Menurut Eddy Prahasta (2005), web GIS merupakan website yang

terintegrasi dengan sistem informasi geografis atau geographic information

system (GIS). Web GIS pertama dikembangkan oleh Xeror Corporation Palo Alto

Research Center (PARC) pada tahun 1993 dan berkembang pesat. Web GIS

mengubah cara memperoleh, mentransmisi, mempublikasi, membagi dan

memvisualisasi data geospatial. GIS disimpan dan dijalankan di sebuah sever GIS

melalui internet. Server tersebut memproses file web GIS agar dapat ditampilkan

di browser.

File GIS menggunakan data vektor dalam pembuatannya tetapi web browser

tidak dapat membaca data vektor sehingga dibutuhkan suatu perangkat lunak

untuk mengkonversi format data vektor menjadi format data raster agar dapat

dibaca oleh web browser.

Elemen penting web GIS ada empat, yaitu sebagai berikut:

1) Server memiliki URL sehingga klien dapat menggunakan web GIS

melalui web.

2) Klien menggunakan HTTP untuk mengirim permintaan ke server.
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3) Server melakukan operasi GIS dan mengirimkan tanggapan kepada

klien melalui HTTP.

4) Format respon kepada klien berupa HTML (Hypertext Markup

Language), binary image, XML (Extensible Markup Language) atau

JSON (JavaScript Object Notation).

2.17 World Wide Web (www)

Menurut Turban et al (2005), WWW merupakan sebuah aplikasi yang

menggunakan fungsi pengiriman dari internet yang telah diterima secara universal

sebagai standar untuk menyimpan, mengambil, memformat dan menampilkan

informasi melalui aksitektur client/server.

WWW pertama ditemukan pada tahun 1990 oleh fisikawan Inggris, Tim

Berners-Lee.

2.18 Protokol

Protokol adalah sebuah aturan atau prosedur yang mengatur pengiriman,

komunikasi melalui jaringan (Turban et al, 2005). Protokol dapat diterapkan pada

perangkat keras, perangkat lunak atau keduanya.

Menurut Turban et al (2005), TCP/IP (Transmission Control

Protocol/Internet Protocol) adalah sebuah protokol pengiriman data yang dapat

mengirim data informasi yang besar melalui jaringan-terkadang tidak dipercaya

dengan jaminan bahwa data akan sampai dalam keadaan tidak rusak.

IP (Internet Protocol) adalah sebuah aturan yang digunakan untuk mengirim

dan menerima paket data dari suatu mesin ke mesin lain melalui internet (Turban

et al, 2005).

2.19 Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan

halaman web melalui bagian WWW dari internet (Turban et al, 2005).

HTTP digunakan untuk mendefinisikan bagaimana format pesan dan

bagaimana pesan dikirim dan tindakan apa yang harus diambil Web Servers dan

Browsers dalam menanggapi berbagai perintah yang ada.
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2.20 PHP Hypertext Pre-Processor (PHP)

PHP merupakan singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor. PHP

merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di

server. Hasilnya akan dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan

browser.

Menurut Kadir (2008), secara khusus PHP dirancang untuk membentuk

aplikasi web dinamis. Artinya, PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan

permintaan terkini. Keuntungan menggunakan PHP ada lima, yaitu:

1) Kesederhanaan dari bahasa PHP.

2) Siklus pengembangan yang lebih pendek karena pemudahan dalam

pembuatan model dan komponen-komponen yang dapat digunakan lagi

pada pengembangan berikutnya.

3) Memiliki konektivitas ke server basis data.

4) Bersifat open source dan tidak bergantung pada platform manapun.

2.21 Profil Instansi

Visi :

“Terwujudnya Fakultas Sains dan Teknologi sebagai fakultas yang

menyelenggarakan pendidikan integrasi sains dan Islam, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat, yang berkualitas pada tahun 2033.”

Misi :

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang

mengintegrasikan antara sains, teknologi, dan Islam.

2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas di bidang sains dan

teknologi, yang mampu mendukung pada kegiatan pelayanan kepada

masyarakat yang berkualitas.

3) Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang

berkualitas, sehingga mampu memberikan pendampingan kepada

masyarakat, terutama pada penyelesaian permasalahan keislaman.
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Tujuan :

1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan disertai keimanan Islam

yang kuat.

2) Menghasilkan penelitian berkualitas yang mampu mendukung pada

kegiatan pelayanan  kepada masyarakat yang berkualitas.

3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas,

melalui penerapan pengetahuan dan hasil penelitian sains dan teknologi,

sehingga mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat,

terutama pada penyelesaian permasalahan keislaman.

2.22 Kerja Praktek

2.22.1 Deskripsi Umum

Kerja praktek adalah matakuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pada

semester tujuh atau delapan. Pada matakuliah ini, mahasiswa diwajibkan untuk

bekerja (disebut dengan kerja praktek) dibidang informatika, sistem informasi,

industri, elektro dan matematika pada sebuah perusahaan.

Kerja praktek adalah kegiatan mahasiswa dilakukan dimasyarakat untuk

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan melihat relevansinya didunia kerja serta

mendapatkan umpan balik perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat,

kerja praktek mempunyai bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu

hingga dua bulan. (Sumber, Buku Sistem dan Prosedur Kerja Praktek, 2008)

2.22.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ada tiga, yaitu:

1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mempraktek

pengetahuan serta keterampilannya dalam dunia nyata.

2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, mengalami

sendiri atau melaksanakan praktek – praktek kerja yang ada

dimasyarakat termasuk untuk mengenal cara kerja didunia nyata.

3) Melatih mahasiswa untuk memiliki sikap kerja yang professional

mempersiapkan mahasiswa untuk terjun didunia kerja

(Sumber, Buku Sistem dan Prosedur Kerja Praktek, 2008)
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2.22.3 Manfaat Kerja Praktek

Kerja praktek diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa

dengan memecahkan kasus nyata yang terjadi dengan menggunakan pengetahuan

yang telah dimiliki mahasiswa. Masalah dunia nyata sering jauh lebih sederhana

dari kemampuan akademik para mahasiswa, namun adakalanya masalah tersebut

lebih kompleks dari pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. Para pembimbing dari

jurusan diharapkan kepada mahasiswa agar menggunakan metodologi ilmiah

dalam memecahkan masalah tersebut.(Sumber, Buku Sistem dan Prosedur Kerja

Praktek,2008)

2.22.4 Sebelum Pelaksanaan Kerja Praktek

2.22.4.1 Alternatif 1 (Jurusan Mengumpulkan Topik)

1) Jurusan menghubungi perusahaan/instansi/universitas yang

memungkinkan untuk dapat memberikan tempat bekerja bagi

mahasiswa. Lingkup pekerjaan dan batasan waktu kerja yang diberikan

sesuai dengan kebutuhan lingkup kerja praktek, dengan topik kerja

praktek yang terdefinisi dengan jelas.

2) Jurusan menyeleksi topik-topik kerja praktek yang didapat,

mengevaluasi kapasitas tempat kerja praktek, lalu membuat daftar

tempat kerja praktek, nama perusahaan, topik kerja praktek beserta

persyaratan khusus lainnya yang diberikan oleh perusahaan pemberi

kerja praktek.

3) Jurusan menyebarluaskan data peluang tempat kerja praktek kepada

mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan kerja

praktek, untuk dapat dipilih oleh mahasiswa.

4) Mahasiswa mengisi formulir pengajuan kerja praktek.

5) Jurusan menentukan/mengalokasikan tempat kerja praktek sesuai

permintaan mahasiswa, berdasarkan kapasitas yang tersedia. Dalam hal

satu tempat kerja praktek diminati oleh banyak mahasiswa, maka

jurusan akan mencarikan solusi lain untuk mahasiswa yang belum dapat
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dialokasikan tempat kerja prakteknya mengacu pada tempat kerja

praktek yang masih tersedia atau belum dipilih.

6) Jurusan menulis surat permohonan izin kerja praktek ke

perusahaan/instansi/universitas terkait sesuai kesepakatan sebelumnya.

7) Perusahaan/instansi/universitas yang bersangkutan akan mengirimkan

surat penerimaan/penolakan pelaksanaan kerja praktek kepada Jurusan.

Informasi penerimaan/penolakan ini kemudian akan diteruskan ke

mahasiswa yang bersangkutan.

(Sumber, Buku Sistem dan Prosedur Kerja Praktek,2008)

2.22.4.2 Alternatif 2 (Mahasiswa Mencari Tempat Kerja Ptakek Sendiri)

1) Mahasiswa mencari perusahaan/instansi/universitas untuk

melaksanakan kerja praktek. Jika dimungkinkan, sebaiknya mahasiswa

terlebih dahulu melakukan hubungan informal dengan perusahaan yang

bersangkutan untuk melihat kemungkinan dilakukannya kerja praktek

di perusahaan tersebut.

2) Mahasiswa mengisi formulir pengajuan kerja praktek dan menghubungi

admin jurusan untuk meminta dibuatkan surat permohonan pelaksanaan

kerja praktek dari jurusan kepada perusahaan/instansi/universitas yang

bersangkutan.

3) Mahasiswa mengirimkan surat permohonan kerja praktek kepada

perusahaan/instansi/universitas yang bersangkutan.

4) Perusahaan yang bersangkutan akan mengirimkan surat

penerimaan/penolakan pelaksanaan kerja praktek kepada

jurusan/mahasiswa. Informasi penerimaan/penolakan ini kemudian

akan diteruskan ke mahasiswa/jurusan yang bersangkutan.

(Sumber, Buku Sistem dan Prosedur Kerja Praktek,2008)

2.22.5 Alur atau Prosedur Kerja Praktek

1) Mahasiswa mencari dan mendapatkan tempat KP-nya (dapat

menggunakan alternatif 1 atau 2)

2) Mahasiswa mengajukan surat permohonan pembuatan surat pengantar

kerja praktek ke jurusan dan disertai dengan Proposal Kerja Praktek dan
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Transkrip Nilai Sementara. Tanpa kelengkapan tersebut maka jurusan

tidak akan memproses permohonan kerja praktek yang diajukan.

3) Oleh jurusan akan diperiksa mengenai :

a. Syarat akademiknya memenuhi atau tidak (sudah selesai 80 sks).

b. Materi KP ada yang sama atau tidak dengan milik mahasiswa lain

alam satu perusahaan/instansi/universitas yang sama pada semester

yang sama.

c. Jurusan berhak menolak permohonan kerja praktek jika dinilai

tidak memenuhi syarat.

4) Bila jurusan setuju, maka admin jurusan membuat Surat Pengantar

Kerja Praktek untuk perusahaan dan meneruskan surat mahasiswa ke

fakultas untuk ditandatangani oleh Dekan.

5) Surat Pengantar Kerja Praktek yang ditandatangani oleh Dekan

diteruskan mahasiswa ke perusahaan atau instansi tempat mahasiswa

melaksanakan Kerja Praktek.

6) Mahasiswa menunggu surat balasan mengenai persetujuan KP dari

perusahaan tujuan. Surat balasan ini dapat diambil di bagian admin

jurusan bila dikirimkan oleh perusahaan ataupun bisa diambil langsung

oleh mahasiswa di perusahaan itu. Surat persetujuan yang asli

diserahkan ke jurusan.

7) Mahasiswa mengisi form permintaan pembimbing dan meyerahkan ke

jurusan.

8) Jurusan menunjuk seorang Dosen Pembimbing kemudian menyerahkan

Surat Penunjukan Pembimbing KP yang ditandatangani oleh Ketua

Jurusan.

9) Mahasiswa datang ke Dosen Pembimbing Jurusan untuk menyerahkan

Surat Penunjukan Pembimbing dan Proposal KP dan

mengkonsultasikan materi KP yang diambil (Dosen Pembimbing KP

berhak merevisi atau menolak isi proposal yang diajukan dengan

memberi catatan). Bila Dosen Pembimbing KP telah setuju dengan isi

Proposal KP, Dosen Pembimbing KP akan menandatangani Surat
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Penunjukan Pembimbing KP untuk menyatakan kesediaan

membimbing kerja praktek. Surat difotocopy dan diserahkan ke jurusan

rangkap 1.

10) Jurusan memasukkan nama mahasiswa sebagai mahasiswa yang sedang

melakukan KP.

11) Mahasiswa melaksanakan KP di perusahaan/instansi/universitas serta

wajib mengikuti segala tata cara dan peraturan yang ditentukan oleh

perusahaan tempat KP.

12) Selama melaksanakan KP mahasiswa melakukan bimbingan KP dengan

Dosen Pembimbing KP baik pembimbing jurusan maupun pembimbing

perusahaan/instansi/universitas minimal 5 (lima) kali. Mahasiswa

datang ke Dosen Pembimbing untuk membicarakan tentang:

a. Perencanaan pelaksanaan dan penjabaran materi kerja praktek yang

telah disetujui dalam proposal.

b. Pelaksanaan KP dan masalah-masalah yang dihadapi.

c. Penyusunan Laporan KP (berdasarkan Pedoman Penulisan KP)

13) Setelah selesai melaksanakan KP, mahasiswa dapat melaksanakan

seminar KP dengan memasukkan permintaan seminar KP ke jurusan

dengan disertai Laporan KP, Form Nilai Perusahaan, Form Biodata

Pembimbing Perusahaan, Surat Keterangan Telah Selesai KP dari

perusahaan (form dan surat ditandatangani dan dicap perusahaan), Form

Bimbingan, dan Form Kehadiran Seminar (semua bahan dimasukkan ke

dalam map).

14) Jurusan mengatur jadwal seminar KP

15) Mahasiswa memperbaiki Laporan KP yang telah diseminarkan sesuai

Berita Acara dari Dosen Pembimbing/Penguji.

16) Sebelum Laporan KP dijilid, laporan disahkan dan ditandatangani oleh

Pembimbing diperusahaan/instansi/universitas tempat KP, Dosen

Pembimbing Jurusan, serta Ketua Jurusan.
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17) Mahasiswa yang telah melaksanakan seminar KP, wajib

mengumpulkan laporan KP yang telah direvisi 2 (dua) minggu setelah

tanggal seminar. Jika melebihi batas waktu maka dianggap gagal KP.

18) Laporan KP sebanyak 1 (satu) rangkap dijilid dengan karton polos

sesuai warna jurusan (warna buku pedoman) dengan plastik mika

sebagai sampulnya.

19) Selain menyerahkan dalam bentuk jilid keras mahasiswa juga wajib

menyerahkan laporan dalam bentuk file (CD) sebanyak 2 (dua) buah.

20) Setelah menyerahkan Laporan KP (jilid keras dan CD) ke perpustakaan

maka mahasiswa akan memperoleh Bukti Penyerahan laporan KP yang

telah ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan.

21) Bukti Penyerahan Laporan KP yang telah ditandatangani oleh Kepala

Perpustakaan diserahkan ke Jurusan dengan disertai CD.

22) Setelah semua prosedur diatas selesai dilaksanakan jurusan dapat

memproses nilai KP mahasiswa yang bersangkutan dan

menyerahkannya ke bagian akademik.

(Sumber, Buku Sistem dan Prosedur Kerja Praktek, 2008)

2.23 Paper Penelitian Sebelumnya

Pada jurnal yang berjudul “ RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI

GEOGRAFIS (SIG) BERBASIS WEB UNTUK MEMANTAU KUALITAS

SLTP DI KABUPATEN GRESIK” telah mampu memberikan solusi terhadap

permasalahan layanan pendidikan dikabupaten Gresik dengan mengunakan

metode Prototype.


