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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Analisa meliputi analisa sistem, 

kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan Usecase Diagram. Perancangan meliputi Activity 

Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, ERD (Entity Relationship Diagram) dan 

Rancangan User Interface.  

3.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa kebutuhan sistem merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan 

mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisa sistem 

ini yaitu analisa kebutuhan fungsional dan analisa kebutuhan non fungsional. 

3.1.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah penjabaran kebutuhan dan layanan apa saja yang harus 

disediakan oleh system. Kebutuhan fungsional yang terdapat dalam system informasi geografis 

ini adalah : 

a. System dapat menampilkan tampilan utama yaitu interface framework pmapper

b. System dapat menampilkan peta kepadatan penduduk, peta tingkat usia, peta usia

pendidikan dari kota batu

c. System dapat menampilkan data kepadatan penduduk, data tingkat usia, data usia

pendidikan setiap desa yang ada di peta kota batu

d. System dapat menampilkan warna kepadatan dari setiap desa yang ada di kota batu

3.1.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional adalah penjabaran dari batasan-batasan yang dimiliki oleh 

system, sehingga ketika proses implementasi tidak keluar dari pembahasan dan tujuan dibuatnya 

system informasi geografis ini. Kebutuhan non fungsional tersebut antara lain : 

a. Aplikasi pemetaan penyebaran kepadatan penduduk yang dibangun berbasis web gis

b. Aplikasi pemetaan penyebaran kepadatan penduduk ini disajikan menggunakan

framework pmapper dan mapserver sebagai webservernya
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c. Aplikasi pemetaan penyebaran kepadatan penduduk ini menggunakan PostgreSQL 

dengan tambahan plugin postgis  sebagai databasenya 

d. Aplikasi pemetaan penyebaran kepadatan penduduk ini menggunakan peta kota batu 

dalam format ESRI shapefile atau file shp yang dibuat menggunakan Quantum GIS 

atau QGIS 

e. Aplikasi pemetaan penyebaran kepadatan penduduk ini akan memberikan informasi 

tentang kepadatan menggunakan tingkatan warna dari setiap desa yang ada di peta kota 

batu, semakin gelap warna desa tersebut maka semakin padat penduduk dari desa 

tersebut. 

 

3.2 UML (Unified Modelling Language) 

UML adalah salah satu bahasa visual untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan 

system melalui penggunaan diagram dan teks pendukung. UML terdiri dari berbagai jenis 

diagram yang digunakan untuk pemodelan pada saat pengembangan system mulai dari tahap 

analisis sampai implementasia. Pada saat melakukan desain system, tidak diwajibkan 

menggunakan semua diagram pada UML untuk diimplementasikan, akan tetapi UML merupakan 

diagram-diagram yang sangat terkait sehingga dalam penggunaan fungsi pemodelan ini, UML 

menggunakan beberapa jenis diagram standard, yaitu : 

 

3.2.1 Usecase Diagram 

Dalam suatu aplikasi sangat penting untuk memperhatikan suatu sistem yang berjalan 

agar dapat dimengerti oleh user. Gambaran sistem tersebut akan ditunjukan melalui diagram use 

case yang melibatkan user sebagai aktornya yang dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 : Usecase Diagram 
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Pada gambar 3.1 diatas menjelaskan user melakukan view peta kepadatan penduduk, 

view peta usia pendidikan, view peta tingkat usia 

3.2.2 Activity Diagram 

Diagram yang kedua adalah aktivitas yang dilakukan oleh user pada saat menjalankan 

aplikasi yang digambarkan dalam Activity Diagram. Pada diagram terdapat kemungkinan yang 

terjadi pada saat menjalankan aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
 

Gambar 3.2 : Activity Diagram user memilih view peta 

Gambar 3.2 menjelaskan user memilih peta kemudian system akan melakukan request 

peta ke database, kemudian system akan menampilkan peta yang di pilih oleh user, kemudian 

user bisa melakukan view atau melihat peta yang dipilih. 

 

3.2.3 Sequence Diagram 

Diagram yang ketiga adalah Sequence Diagram yang menjelaskan tentang hubungan 

timbal balik antara kegiatan yang dilakukan user dan respon yang diberikan oleh sistem kepada 

user. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat  pada gambar berikut :  

 

 

Gambar 3.3 : Sequence Diagram user memilih peta 
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Gambar 3.3 menjelaskan user memilih peta di menu yang ada di halaman interface 

pmapper, pmapper kemudian mengirim permintaan peta ke webserver yaitu mapserver, 

mapserver kemudian mengambil peta yang diminta di dalam database postgresql yang kemudian 

peta tersebut dikirim oleh mapserver ke pmapper untuk di tampilkan di halaman interface 

pmapper, user kemudian bisa melakukan view atau melihat tampilan peta yang dipilih. 

 

3.2.4 Class Diagram 

Class diagram adalah diagram keempat dalam UML yang menjelaskan tentang class apa 

saja yang ada dan berhubungan di dalam aplikasi yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat di gambar berikut : 

 

 

 

Gambar 3.4 : Class Diagram menampilkan peta dan data 

Gambar 3.4 menjelaskan tentang hubungan antara semua class yang ada dalam system 

yang terdiri dari class peta, class desa, class kepadatan, class control, class tingkat_usia, class 

usia_pendidikan. 
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3.3 Desain Database 

Desain database adalah rancangan desain dari database atau basis data yang akan 

digunakan untuk menyimpan peta dan data dari aplikasi yang akan dibuat, database yang akan 

digunakan adalah database postgresql 

 

3.3.1 Rancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship diagram atau ERD adalah diagram yang menunjukkan gambaran 

tentang hubungan antara setiap entitas yang ada didalam aplikasi yang akan dibuat. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat di gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 3.5 : Entity Relationship data dan peta 

Gambar 3.5 menjelaskan tentang hubungan atau relasi antar entitas yang ada di dalam 

database sistem dimana user bisa melakukan view data dan peta dari entitas yang ada di dalam 

aplikasi yang akan dibuat. 
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3.4 Desain User Interface 

Desain User Interface adalah pemodelan tampilan antar muka dari sistem informasi 

geografis yang akan dibangun, di dalam desain interface juga meliputi gambaran dari semua 

menu dan fungsi yang ada dalam sistem tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 : Desain User Interface 

Gambar 3.6 menunjukkan desain user interface dari aplikasi yang akan dibuat, tampilan 

antar muka atau user interface dari aplikasi ini menggunakan template pmapper yang diinstal 

atau ditambahkan ke dalam fungsi mapserver, sehingga tampilan user interface dari aplikasi ini 

default mengikuti tampilan template pmapper. Terdapat fungsi skala untuk peta, fungsi minimap 

dibagian bawah, fungsi tree atau percabangan yang memudahkan dalam penyusunan dan 

pengelompokan data dan peta. Penulis melakukan penyesuaian serta modifikasi tampilan dan 

fungsi sesuai dengan kebutuhan. 
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