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ABSTRAK 

 

Sistem Informasi Geografis adalah salah satu sistem informasi yang 

dibahas dalam ilmu komputer, yang dalam pengintegrasiannya SIG merangkul 

dan merepresentasikan sistem informasi lainnya. SIG menggunakan teknologi 

komputer untuk mengintegrasikan, memanipulasi dan menampilkan informasi 

atau karakteristik yang ada di suatu area geografi. SIG juga dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat  saat ini,  memunculkan 

suatu ide atau gagasan dari penulis untuk mencoba mengimplementasikan salah 

satu program aplikasi SIG ke dalam aktivitas mutu pelayanan Graha Kadin Kota 

Bandung. Penulis mencoba membangun sebuah aplikasi yang akan membantu 

untuk mempermudah dalam pencarian ruangan baik berdasarkan nama pejabat, 

ruangan pejabat maupun jabatan dari pejabat yang dicari di Graha Kadin Kota 

Bandung, dengan tujuan untuk mempermudah pengunjung atau tamu dalam hal 

pencarian ruangan. 

Sistem yang akan dibuat adalah “Program Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Tata Ruang Graha Kadin Kota Bandung Menggunakan MapInfo 

dan Visual Basic.” Sistem ini akan menggunakan metode waterfall serta tool 

untuk pemodelan menggunakan UML (Unified Modeling Language). 

Sistem ini dibangun menggunakan aplikasi Map Info Professional 9.5 

untuk mengolah data dalam bentuk grafis pemetaan dan database Microsoft  

Visual Basic 6.0 sebagai interface sistem. 

Kata Kunci : Waterfall, UML(Unifield Modeling Language), Aplikasi Sistem 
Informasi Geografis, Map info 9.5, Visual Basic 6.0
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ABSTRACT 

 

Geographic Information Systems (GIS) is a field of Information System in 

computer science which represents and collaborates other Information System 

field of study in its integration and application deployment. GIS uses computer 

technology to integrate, manipulate, and present information and characteristic in 

a geographic area. SIG also helps in better decision making used in another fields. 

Current rate of technological advancement inspires the writer to 

implement a GIS application in improving the quality of service of Graha Kadin 

Bandung. This application will improve accessibility of Graha Kadin Kota 

Bandung in finding rooms based on any criterion including the name of a person 

stationed in room, his/her rank, or just the rank. This hopefully will lead to better 

accessibility in navigating the building headquarter building of Graha Kadin Kota 

Bandung. 

The system will be called “Program Aplikasi Sistem Informasi Geografis 

(SIG) Tata Ruang Graha Kadin Kota Bandung Menggunakan MapInfo dan Visual 

Basic.” This system will be built using waterfall as development method and 

Unified Modeling Language (UML) as modeling tool. 

The application will is built with Map Info Professional 9.5 in graphical 

mapping and database data processing, the interface will be built with Microsoft 

Visual Basic 6.0. 

 

Keywords: Waterfall, Unified Modeling Language (UML), Geographic 
Information Systems (GIS), Map Info 9.5, Visual Basic 6.0 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kadin (Kamar Dagang Industri) kota Bandung merupakan sebuah instansi 

non pemerintah yang bergerak dalam hal pengembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). Kadin Kota Bandung memiliki tempat atau gedung yang 

terdiri dari 4 (empat) lantai dengan desain gedung yang sangat bagus dan cukup 

luas serta fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, pengunjung atau tamu yang 

datang di Graha Kadin Kota Bandung terkadang mengalami permasalahan  dalam 

hal pencarian ruangan maupun ruangan dari pejabat yang dicari. Banyak tamu 

atau pengunjung yang terkadang mengeluh dikarenakan media informasi tentang 

pencarian ruangan yang di sediakan oleh Graha Kadin Kota Bandung tidak sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pengunjung maupun tamu. Maka dibutuhkan sebuah 

sistem baru untuk  membantu pengunjung atau tamu Graha Kadin Kota Bandung 

dalam hal pencarian ruangan maupun informasi tentang ruangan pejabat di Graha 

Kadin Kota Bandung. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu 

SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani 

data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi 

kerja . Selain itu, Sistem Informasi Geografis adalah salah satu sistem informasi 

yang dibahas dalam ilmu komputer, yang dalam pengintegrasiannya SIG 

merangkul dan merepresentasikan sistem informasi lainnya. SIG menggunakan 

teknologi komputer untuk mengintegrasikan, memanipulasi dan menampilkan 

informasi atau karakteristik yang ada di suatu area geografi. SIG juga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) tentang pencarian ruangan baik berdasarkan 

nama pejabat, ruangan pejabat maupun jabatan dari pejabat yang dicari di graha 

Kadin kota bandung, dengan tujuan untuk mempermudah pengunjung atau tamu 

dalam hal pencarian ruangan. 

Oleh karena itu, penulis memberikan judul penelitian ini “Program 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Tata Ruang GRAHA KADIN 

KOTA BANDUNG Menggunakan MapInfo dan Visual Basic” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi permasalahan yang ada antara lain: 

1. Pengunjung atau tamu yang datang di Graha Kadin Kota Bandung 

terkadang mengalami kesulitan dalam hal pencarian ruangan. 

2. Informasi tentang ruangan pejabat dan lokasi ruangan yang dicari 

terkadang kurang akurat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pengunjung atau tamu Graha Kadin Kota Bandung. 

3. Belum adanya aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) khususnya 

dalam hal media informasi pencarian ruangan di Graha Kadin Kota 

Bandung. 

1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan permasalahan yang ada antara lain : 

1. Bagaimana memberikan kemudahan bagi pengunjung atau tamu yang 

datang ke Graha Kadin Kota Bandung dalam hal pencarian tiap 

ruangan maupun ruangan pejabat Graha Kadin Kota Bandung ? 

2. Bagaimana membangun sistem berbasis teknologi guna menciptakan 

kemudahan bagi pengunjung di Graha Kadin Kota Bandung dalam hal 

pencarian ruangan ? 

3. Bagaimana membangun basis data tentang informasi ruangan 

berdasarkan data yang terekam ? 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terkait dengan rumusan masalah di atas, 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat hanya membahas tentang ruang lingkup dalam 

ruangan Graha Kadin Kota Bandung. 

2. Data sistem yang dibuat bersifat proses pencarian ruangan baik 

berdasarkan nama ruangan, nama pejabat, maupun jabatan. 

3. Informasi ruangan diluar struktur organisasi  Kadin Kota Bandung 

dalam hal ini pencarian ruangan perusahaan  - perusahaan yang 

menyewa ruangan di Graha Kadin Kota Bandung tidak dibahas secara 

spesifik. 

4. Aplikasi ini tidak menghasilkan report. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Maksud dari tujuan penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya sistem ini, maka lebih mempermudah pengunjung atau 

tamu dalam hal pencarian ruangan di Graha Kadin Kota Bandung. 

2. Lebih menghemat waktu serta mempermudah dalam hal pencarian 

ruangan. 

3. Informasi yang dihasilkan oleh sistem yang baru lebih lengkap dan 

jelas. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah : 

1. Studi Lapangan  

Yaitu dengan melakukan observasi dalam penelitian langsung ke objek 

yang diteliti.  

2. Wawancara  

Yaitu teknik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersangkutan dengan penelitiaan sebagai bahan kajian. 
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3. Studi Dokumentasi 

Yaitu dengan melihat dan mempelajari dokumen yang berhubungan 

dengan data kajian. 

4. Riset Kepustakaan 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan sistem informasi. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penelitian penulisan laporan adalah sebagai berikut: 

Bab  I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab  II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan 

yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir yang disesuaikan 

dengan permasalahan. 

Bab  III   ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini berisi gambaran umum perusahaan, yang terdiri 

tinjauan umum graha Kadin kota Bandung, prinsip kerja dari sistem lama, 

gambaran umum sistem, deskripsi umum sistem model use case business, 

definisi actor business, definisi use case business, diagram use case 

business, model analisis, dan diagram class business. 

Bab  IV   PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

Pada bab ini berisi deskripsi umum sistem, perancangan class 

diagram, sequence diagram,  use case diagram, activity diagram, 

component diagram, definisi actor, definisi use case, skenario use case, 

identifikasi paket class analisis, class analisis diagram, sistem sequence 

diagram, diagram class analisis, tanggung jawab dan atribut, paket 

analisis, prototype antarmuka, deskripsi arsitektur, realisasi use case tahap 

perancangan, class diagram tahap perancangan, sequence diagram tahap 
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perancangan, kelas-kelas perancangan, algoritama dan query, perancangan 

antamuka, deployment diagram, Perancangan Menu, Perancangan Modul. 

Bab  V    IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang implementasi komponen, implementasi 

subsistem, implementasi antarmuka, screen shoot antarmuka, rencana dan 

prosedur pengujian, prosedur pengujian, kasus uji, evaluasi pengujian  

Bab  VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 

sistem selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Pada bab ini akan dibahas mengenai definisi sistem informasi, namun 

harus diketahui terlebih dahulu konsep sistem dan informasi. Dari definisi sistem 

dan informasi memberikan gambaran mengenai perbedaan antara sistem dan 

informasi. Definisi tersebut akan membentuk suatu pengetahuan tentang konsep 

dasar sistem informasi.[2] 

 

2.1.1 Konsep Dasar Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat 

berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak perduli 

betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-

subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan 

suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu 

sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang disebut supra sistem, 

misalnya suatu perusahaan dapat disebut dengan suatu sistem dan industri yang 

merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut dengan supra sistem. Kalau 

dipandang industri sebagai suatu sistem, maka perusahaan dapat disebut sebagai 

subsistem. Demikian juga bila perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka 

sistem akuntansi adalah subsistemnya.[2] 

Ada beberapa pengertian tentang defenisi sistem yang di jelaskan oleh 

beberapa ahli, misalnya : 

Menurut Jerry FithGerald ; Mengatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 
untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.[7] 
Menurut Ludwig Von Bartalanfy ; Sistem merupakan seperangkat unsur yang 
saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan 
lingkungan.[7] 
Menurut Anatol Raporot ; Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat 
hubungan satu sama lain.[7] 
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Menurut L. Ackof ; Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik 
yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama 
lainnya.[7] 
 

Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang  berbeda-beda, tetapi 

meskipun istilah sistem yang   digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-

bidang  tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus 

mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, interaksi antara elemen 

dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai 

tujuan yang akan dicapai.  

 

2.1.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai  suatu sistem 

yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam  organisasi tersebut 

kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan,  mengambil, mengubah, mengolah 

dan mengkomunikasikan informasi  yang diterima dengan menggunakan sistem 

informasi atau peralatan  sistem lainnya. 

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan 

data dalam suatu bentuk yang lebih  berguna dan lebih berarti bagi penerimanya 

yang  menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang  digunakan untuk 

pengambilan keputusan.[2] 

 

2.1.2.1 Kualitas Informasi 

Setiap informasi yang dipakai dalam proses pengambilan keputusan, 

informasi tersebut harus memiliki kualitas informasi. kualitas informasi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Akurat (Accuracy) berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.  

b. Tepat pada waktu (TimeLinnes), berarti informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah lama  tidak akan mempunyai nilai 

lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 
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Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk 

organisasi.  

c. Relevan (Relevancy), berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya, relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang 

lainnya berbeda.[2] 

 

2.1.2.2 Nilai Informasi 

Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaaat dan biaya 

mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

Berdasarkan konsep dasar sistem dan konsep dasar informasi di atas dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan dari sistem-sistem 

yang saling berhubungan antara satu sama lain yang bermanfaat bagi 

penggunanya dalam mengambil suatu keputusan.[2] 

 

2.2 Komponen Sistem Informasi  

Terdapat lima komponen sistem informasi yaitu perangkat keras, 

perangkat lunak, data, prosedur, dan user. Uraian selanjutnya akan dijelaskan 

dibawah ini:    

 

2.2.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Merupakan komponen-komputer secara fisik yaitu terdiri dari: 

1.   Unit peralatan input yaitu peralatan yang digunakan untuk menerima input 

atau  memasukkan data kedalam komputer antara lain keyboard, disk drive, 

dan disket. 

2.  Unit peralatan proses (process) yaitu alat dimana instruksi-instruksi program 

diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan 

hasilnya akan ditampilkan di alat output.  

3.  Unit peralatan output yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan atau 

mentransfer data dari dalam komputer kedalam bentuk yang permanen, antara 

lain printer. 

 



BAB II Landasan Teori 
 

    II - 4 

2.2.2 Perangkat Lunak (Software) 

Suatu hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software. Software ini 

digunakan untuk melengkapi segi hardware, software  tersebut telah dibuat oleh 

pabrik pembuat komputer.  

Software dibagi menjadi 3 menurut jenisnya, yaitu : 

1. Program Aplikasi (contohnya, Microsoft Office) 

2. Sistem Operasi (contohnya, Microsoft Windows) 

3. Bahasa Pemrograman (yakni Bahasa pemrograman Pascal dan Rakitan) 

 

2.2.3 Data 

 Data mempunyai nilai sepanjang data itu bisa dicari kembali, diolah dan 

disediakan untuk orang-orang yang membutuhkannya dalam batas waktu tertentu 

guna pembuatan keputusan atau tindakan. Pemakaian data bersama-sama 

(sharedata) ini sangat penting karena akan mengurangi adanya duplikasi data. 

 

2.2.4 Prosedur 

 Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam 

bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. 

 

2.2.5 User 

 User dibutuhkan untuk menunjang keberadaan komputer yaitu sistem 

analisis, programmer, dan operator komputer. 
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2.3 Unified Modelling Language (UML)  

 Unified Modelling Language (UML) bukanlah suatu proses melainkan 

bahasa pemodelan secara grafis untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, 

membangun, dan mendokumentasikan seluruh artifak sistem perangkat lunak. 

 Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian 

yang termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan 

antara sistem dengan subsistem maupun sistem lain diluarnya.[1] 

Dengan pemodelan menggunakan UML, pengembang dapat melakukan: 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan. 

2. Penelaahan bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirimkan pesan 

dan saling bekerjasama satu sama lain. 

3. Menguji apakah sistem perangkat lunak sudah berfungsi seperti seharusnya. 

4. Dokumentasi sitem perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu 

dimasa yang akan datang. 

 
UML menyediakan 3 jenis diagram yang dapat dikelompokkan 

berdasarkan sifatnya, yaitu: 

a. Use-Case Diagram adalah suatu kumpulan urutan interaksi diantara user 

dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan dimana use case ini 

menggambarkan kebutuhan fungsional suatu sistem tanpa menampilkan 

struktur internal system. 

b. Sequence Diagram adalah Sequence diagram digunakan untuk 

menggambarkan event yang dilakukan aktor eksternal pada sistem atau inter 

system event dilihat dalam satu use case. 

c. Activity Diagram adalah Representasi secara grafis dari proses dan control 

flow dan berfungsi untuk memperlihatkan alur dari satu aktivitas ke aktivitas 

yang lain serta menggambarkan perilaku yang kompleks.[1] 
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Tabel 2.1 

Daftar Simbol-simbol dalam UML (Unified Modelling Language) 
Sumber : Terry.Quatrani.,2002. Visual Modeling With Rasional Rose and UML. [4] 

Gambar Symbol Nama Symbol 

 
Usecase 

 

Actor  

 

Package 

 

Class  

 

Control 

 

Entity  

 

Boundery  

 

Activity 

 
State 
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2.4 Metode Waterfall  

 Dalam perancangan aplikasi pada tugas akhir ini penulis menggunakan 

metode Waterfall. Metode Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah 

pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada 

SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak. 

Gambar menjelaskan bahwa metode Waterfall menekankan pada sebuah 

keterurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah 

sebuah metode yang tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak yang tidak 

terlalu besar dan sumber daya manusia yang terlibat dalam jumlah yang terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 

Metode Waterfall [3] 
Sumber : Sommerville, Ian, 2003.“Rekayasa Perangkat Lunak ”Erlangga. Jakarta 

        ( Halaman 43 ). 

 

 

 

Definisi 
persyaratan 

Perancangan sistem 
dan perangkat lunak 

Implementasi dan 
pengujian unit 

Integrasi dan 
pengujian sistem 

Operasi dan 
pemeliharaan 
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Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap yang dilakukan dalam metode 

waterfall: 

a. Tahap analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

b. Tahap perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem 

membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. 

Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan 

perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem 

perangkat lunak yang mendasar dan hubungan – hubungannya. 

c. Tahap implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, perancangan 

perangkat lunak direalisasikan  sebagai serangkaian program atau unit 

program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah 

memenuhi spesifikasinya. 

d. Tahap integrasi dan pengujian sistem. Unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa 

persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak 

dikirim kepada pelanggan. 

e. Tahap operasi dan pemeliharaan. Biasanya (walaupun tidak seharusnya), ini 

merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. 

Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan 

pada tahap – tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan 

pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan – persyaratan baru 

ditambahkan.[3] 

 

2.5 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) pertama pada tahun 1960 yang 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografis. 

Ada dua jenis data dalam SIG yaitu :  

1. Data geografical (spatial) yaitu data yang terdiri dari lokasi eksplisit suatu 

geografi yang diset ke dalam bentuk koordinat.  
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2. Data atribut (aspatial) yaitu gambaran data yang terdiri dari informasi yang 

relevan terhadap suatu lokasi. 

GIS merupakan akronim dari: 

a. Geography 

Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada ‘geografi’ atau 

‘spasial’. 

Object ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek bisa 

berupa fisik,budaya atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan 

pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial 

suatu objek sesuai dengankenyataannya di bumi. 

b. Information 

Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data. Dalam GIS informasi 

memiliki volume terbesar. Setiap object geografi memiliki setting data 

tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam peta. 

Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat 

membuat peta menjadi intelligent. Ketika data tersebut diasosiasikan dengan 

permukaan geografis yang representatif, data tersebut mampu memberikan 

informasi dengan hanya mengklik mouse pada objek. Perlu diingat bahwa 

semua informasi adalah data tapi tidak semua data merupakan informasi. 

c. System 

Pengertian suatu sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling 

berintegrasi dan ber-interdependensi dalam lingkungan yang dinamis untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Dengan demikian, GIS diharapkan mampu memberikan kemudahan-

kemudahan yang diinginkan, yaitu: 

1. penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku 

2. revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah 

3. data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa dan 

direpresentasikan 

4. menjadi produk yang mempunyai nila tambah 

5. kemampuan menukar data geospasial 
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6. penghematan waktu dan biaya 

7. keputusan yang diambil menjai lebih baik. 

 

Karakteristik SIG 

a. Merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam 

satu system berbasis komputer. 

b. Melibatkan ahli geografi, informatika dan komputer, serta aplikasi terkait. 

c. Masalah dalam pengembangan meliputi: cakupan, kualitas dan standar data, 

struktur,model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, 

pendidikan, expert system dan decision support system serta penerapannya. 

d. Perbedaannya dengan Sistem Informasi lainnya: data dikaitkan dengan letak 

geografis,dan terdiri dari data tekstual maupun grafik. 

e. Bukan hanya sekedar merupakan pengubahan peta konvensional (tradisional) 

ke bentuk peta dijital untuk kemudian disajikan (dicetak / diperbanyak) 

kembali. 

f. Mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan, 

memanipulasi, memadukan dan menganalisis data spasial dari fenomena 

geografis suatu wilayah.[5] 

2.6 Tools untuk Pengembangan Perangkat Lunak  

Adapun software yang digunakan untuk pembuatan Program Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) Tata Ruang Graha Kadin Kota Bandung  adalah 

Map Info professional 9.5. Berbasis Visual Basic 6.0. Database-nya sudah 

tersimpan di dalam Map Info Professional Database Management System (Map 

Info Professional DBMS). 

2.6.1 Mapinfo 

Mapinfo adalah aplikasi Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan 

oleh MapInfo corp. sejak tahun 1986. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh 

empat orang mahasiswa (waktu itu) Institut Politeknik Rensellaer, Troy, New 

York. Oleh karena komitmennya di dalam bidang garapannya, pada saat ini 
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Mapinfo menjadi salah satu produk perangkat lunak SIG yang sangat sukses di 

pasaran. 

Sehubungan dengan hal di atas, map info merupakan salah satu perangkat 

lunak pemetaan (SIG) desktop yang dikembangkan dan kemudian dipasarkan 

untuk memenuhi (sebagian besar) kebutuhan-kebutuhan di lingkungan bisnis. 

Perangkat lunak SIG ini memungkinkan para penggunanya utnuk 

memvisualisasikan dan menganalisa data-data yang menjadi masukannya secara 

geografis lebih cepat dan menyediakan informasi yang diperlukan di dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Sebagai tambahan. Mapinfo, software ini pada umumnya tool yang 

tersedia memang sudah user friendly, namun untuk membuat sebuah layout, 

sangat sulit. [6] 

 

2.6.2 Microsoft Visual Basic 

Basic adalah salah satu development tools untuk membangun aplikasi 

dalam lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, Visual Basic 

menggunakan pendekatan Visual untuk merancang user interface dalam bentuk 

form, sedangkan untuk kodingnya menggunakan dialek bahasa Basic yang 

cenderung mudah dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi 

para pemula maupun para developer. Visual Basic adalah bahasa pemrograman 

berbasis Microsoft Windows yang merupakan Object Oriented Programming 

(OOP), yaitu pemrograman berorientasi objek, Visual Basic menyediakan objek-

objek yang sangat kuat, berguna dan mudah.  

 

Dalam lingkungan Windows, User-interface sangat memegang peranan 

penting, karena dalam pemakaian aplikasi yang kita buat, pemakai senantiasa 

berinteraksi dengan User-interface tanpa menyadari bahwa dibelakangnya 

berjalan instruksi-instruksi program yang mendukung tampilan dan proses yang 

dilakukan. 

Pada pemrograman Visual, pengembangan aplikasi dimulai dengan 

pembentukan user interface, kemudian mengatur properti dari objek-objek yang 

digunakan dalam user interface, dan baru dilakukan penulisan kode program 
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untuk menangani kejadian-kejadian (event). Tahap pengembangan aplikasi 

demikian dikenal dengan istilah pengembangan aplikasi dengan pendekatan 

Bottom Up 

Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam mempelajari Visual Basic : 

1. Objek 

Sering disebut entity adalah sesuatu yang bisa dibedakan dengan lainnya. Pada 

dasarnya seluruh benda didunia bisa dikatan sebagai objek, contoh : mobil, 

komputer, radio, dan lain-lain. 

Dalam Visual Basic objek-objek yang dimaksud disebut kontrol. Jenis-jenis 

kontrol antara lain : Label, Text Box, Combo Box, List Box, dan masih banyak 

lagi. 

2. Properti 

Sering disebut atribut, adalah ciri-ciri yang menggambarkan suatu objek. 

Misalnya disebut objek mobil jika mempunyai ban, spion, rem, dan lain-lain. 

3. Event 

Suatu kejadian yang menimpa objek. Bagaimana jika mobil didorong, 

ditabrak, dicat dan sebagainya. 

4. Metode 

Kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek. Contohnya jika mobil berbelok, 

mundur, maju. [8] 
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BAB III 

ANALISIS SISTEM 
 
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) berdiri berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor  1  Tahun 1987, dalam Undang-undang tersebut 

Kamar Dagang dan Industri dinyatakan sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia 

yang bergerak dalam bidang perekonomian. Selain itu Kadin merupakan wadah 

komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian dan jasa. Kadin Kota 

Bandung didirikan oleh pengusaha yang ada di lingkungan asosiasi maupun 

perhimpunan, pada tahun 1982 diadakan pertemuan antara pengusaha Kota 

Bandung dengan pengurus Kadin Jabar di Hotel Kumala, Jl. Asia Afrika 

Bandung. Melalui pertemuan itu diambil kesepakatan secara aklamasi untuk 

membentuk Kadin Daerah Kotamadya Bandung. Adapun susunan kepengurusan 

yang pertama, diadakan voting dari peserta yang hadir untuk memilih jabatan 

ketua. 

3.2 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di 

bagian informasi Graha Kadin Kota Bandung, penyampaian informasi ruangan 

dan lokasi ruangan pejabat  masih  belum dapat tersampaikan dengan baik dan 

menyeluruh dikarenakan sistem informasi yang masih bersifat manual dimana 

tamu atau pengunjung harus ke bagian informasi untuk menanyakan informasi 

ruangan dan letak ruangan pejabat yang ingin di temui.  

Penyampaian informasi juga masih mengandalkan informasi denah 

ruangan yang ditempelkan di setiap lift di Graha Kadin Kota Bandung. Namun 

informasi yang disampaikan hanya mencakup lokasi atau letak ruangan, 

sedangkan informasi tentang letak  ruangan pejabat, dan  jabatan pejabat tidak di 

tampilkan. Proses penyampaian informasi ini akan sangat kurang optimal, 

dikarenakan tamu atau pengunjung membutuhkan informasi yang cepat dan akurat 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 
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3.2.1 Kelemahan Sistem Lama 

1. Tamu atau pengunjung harus kebagian informasi untuk menanyakan lokasi 

ruangan. 

2. Setelah itu, bagian informasi akan memberikan informasi tentang lokasi 

ruangan yang diketahui. 

3. Selain itu tamu atau pengunjung juga dapat melihat informasi denah yang 

ditempelkan di setiap lift, namun hanya memberikan informasi tentang lokasi 

ruangan. 

4. Denah yang ada hanya memberikan informasi tentang letak ruangan, 

sedangkan informasi tentang nama pejabat dan ruangan pejabat tidak di  

dijelaskan dalam denah tersebut. 

Bila digambarkan dengan gambar sederhana, maka dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Mencari letak ruangan 
   

 
Tamu / pengunjung   Denah ruangan  

 Menanyakan ruangan  
 ke bagian informasi  Titik ruangan yang  
      dicari   

 

 
 
 
 Titik ruangan yang dicari 
 Bagian Informasi 

Gambar 3.1 

Gambaran Sistem Lama SIG Graha Kadin Kota Bandung 

3.3 Hasil Analisis Sistem Lama 

 Setelah memahami dan menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan 

di atas maka dapat di simpulkan bahwa perlu adanya media informasi pencarian 

ruangan yang dapat membantu dalam proses penyampaian informasi baik itu 

informasi letak ruangan maupun ruangan pejabat yang ada di Graha Kadin Kota 
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Bandung. Sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat,  tepat dan akurat 

sesuai dengan keinginan tamu atau pengunjung di Graha Kadin Kota Bandung. 

3.4 Analisis Sistem Baru  

Fungsi utama dari Program Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tata 

Ruang Graha Kadin Kota Bandung ini antara lain : 

1. Mempermudah pengunjung atau tamu dalam hal pencarian ruangan di Graha 

Kadin Kota Bandung. 

2. Memudahkan Kadin Kota Bandung dalam hal penyampaian informasi tentang 

denah ruangan dan ruangan pejabat Kadin kepada pengunjung atau tamu. 

3. Pencarian ruangan pejabat Graha Kadin Kota Bandung dapat dengan mudah 

diakses oleh pengunjung atau tamu dengan hasil informasi yang akurat. 

 

 
Gambar 3.2 

Gambaran Kegiatan Sistem Baru SIG Graha Kadin Kota Bandung 
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3.4.1 Analisis Sistem Baru SIG Pencarian Tata Ruang  Graha Kadin Kota 

Bandung 

Analisis sistem kebutuhan secara garis membahas tentang kebutuhan 

sistem aplikasi, pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi ini dapat 

menggunakan Program Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tata Ruang Graha 

Kadin Kota Bandung , hanya dengan meng-klik aplikasi ini pada komputer anda 

lalu menjalankannya. 

Setelah itu pengguna dapat mengunakan fasilitas SIG pencarian ruangan 

ini di Graha Kadin Kota Bandung  untuk mengetahui tata letak ruangan maupun 

ruangan pejabat di Kadin Kota Bandung, pengguna juga mendapatkan informasi 

mengenai nama ruangan, ruangan pejabat, dan keterangan tentang letak setiap 

ruangan yang ada di Kadin Kota Bandung. 

3.4.2 Analisis Proses Pencarian Lokasi 

 Untuk menemukan sebuah ruangan kadangkala kita belum tahu mengenai 

lokasinya, informasi atau keterangan tentang ruangan tersebut. Oleh karena itu di 

dalam aplikasi ini disediakan fasilitas  pencarian untuk memudahkan para tamu 

atau pengunjung dalam  mencari ruangan, letak ruangan, maupun ruangan dari 

pejabat yang di cari serta informasi – informasi lainnya, misalanya letak tangga, 

dan lift. 

3.4.3 Analisis Proses Menampilkan Informasi 

 Ada banyak media informasi tentang proses pencarian ruangan, baik 

dalam bentuk manual maupun berbasis teknologi. Namun, terkadang media 

informasi tersebut tidak memberikan informasi secara spesifik, misalanya 

informasi tentang ruangan tersebut, nama pejabat dalam ruangan tersebut , dan 

jabatan dari pejabat tersebut  serta luas dari ruangan tersebut 

Oleh karena itu aplikasi ini memberikan fasilitas di dalam sistem aplikasi 

yang mendukung untuk menampilkan informasi mengenai ruangan yang dipilih 

hanya dengan empat cara. 

Pertama, pengguna dapat mencari informasi nama ruangan atau kode 

ruangan berdasarkan urutan tiap lantai , jika pengguna telah mengetahui ruangan 
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dari pejabat yang dicari, sehingga pengguna hanya memerlukan informasi tentang 

letak dari ruangan tersebut. 

Kedua, pengguna dapat mencari informasi dengan melakukan pencarian 

nama pejabat berdasarkan urutan tiap lantai, proses pencarian dilakukan jika 

pengguna telah mengetahui nama pejabat, namun tidak mengetahui letak ruangan 

dari pejabat tersebut. 

Ketiga, pengguna dapat melakukan pencarian ruangan dengan proses 

pencarian  pejabat berdasarkan urutan tiap lantai. Proses ini dilakukan jika 

pengunjung dalam hal ini tamu telah mengetahui jabatan dari pejabat yang di cari, 

namun tidak mengetahui letak ruangan dari pejabat tersebut. 

Keempat, pengguna dalam hal ini tamu atau pengunjung dapat melakukan 

pencarian  ruangan berdasarkan keseluruhan lantai dalam ruangan tersebut, hal ini 

dapat dilakukan jika pengguna atau dalam ini tamu tidak mengetahui letak atau 

posisi ruangan atau pejabat yang dicari.  

3.4.4 Analisis Proses Menampilkan Fungsi Tambahan 

 Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa aplikasi tambahan yang berguna 

bagi pengguna. 

Beberapa fungsi tambahan itu antara lain: 

- Zoom : Fungsi ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan 

peta, sehingga mempermudah pengguna yang ingin lebih jelas melihat posisi 

dan lokasi sekitar. 

- Graber : Fungsi ini digunakan untuk menggerakan tampilan peta, 

sesuai keinginan pegguna. 

- Help   : Fungsi dari menu ini yakni sebagai panduan tentang fungsi – fungsi 

button yang ada dalam aplikasi ini serta profil dari devolepment. 

3.5 Keunggulan Sistem Baru 

Dari hasil analisis di atas maka disimpulkan keunggulan sistem baru 

sementara adalah sebagai berikut: 

1. Program Aplikasi SIG Tata Ruang Graha Kadin Kota  Bandung pada pertama 

kali dijalankan akan menampilkan tampilan awal dengan menu untuk memilih 



BAB III Analisis Sistem 
 

    III - 6 

fasilitas yang ingin dijalankan dari aplikasi sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

2. Aplikasi akan menampilkan informasi ruangan pejabat dan letak ruangan 

pejabat sesuai dengan yang di inginkan. 

3. Selain dari sistem pencarian ruangan juga mendukung menu tambahan yang 

bisa membantu pengguna dalam memperbesar, memperkecil, gerak peta, dll. 

4. Aplikasi dijalankan secara offline dengan menggunakan komputer atau laptop. 
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BAB IV 

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 
 
 
4.1 Model Perancangan Use Case Business Sistem 

Pada bab ini akan membahas mengenai suatu perancangan sistem 

informasi geografis tata ruang graha Kadin Kota Bandung. Perancangan sistem 

merupakan tahapan lanjut dari analisis sistem dimana pada perancangan sistem 

dapat digambarkan dan bagaimana suatu software dibangun dengan melakukan 

pengkodean kedalam suatu bahasa pemrograman, sehingga dapat menghasilkan 

suatu sistem yang lebih baik. 

Perancangan dideskripsikan dengan menggunakan model alur proses 

sistem, Use Case diagram, Activity diagram, Class diagram, Sequence diagram, 

Component diagram, Deployment diagram kemudian dilanjutkan dengan 

perancangan antar muka. 

4.1.1 Model Alur Proses Sistem  

      Berikut adalah gambaran model alur proses sistem aplikasi SIG Tata 

Ruang Graha Kadin Kota Bandung 

 

Info ruangan
Letak ruangan

User

Pilih tutorial Aplikasi

Pilih gedungPilih ruangan

Hasil pencarian

Aplikasi TA
Buka Aplikasi Proses pencarian

Exit

Keluar dari aplikasiKembali ke tampilan awal aplikasi

 

Gambar 4.1 

Model Alur Proses Sistem Aplikasi SIG Tata Ruang Graha Kadin Bandung 
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Berikut dijelaskan, Model alur proses sistem yang ada pada aplikasi ini : 

a. User Membuka tampilan awal aplikasi (Interface). 

b. User  melakukan proses pembukaan peta, berdasarkan ruangan, nama pejabat, 

atau jabatan pejabat dan melakukan proses pencarian. 

c. Aplikasi akan melakukan pencarian titik koordinat melalui kata kunci yang 

pengguna / user  masukkan. 

d. Aplikasi akan mencari menampilkan informasi ruangan yang dicari 

berdasarkan proses pencarian yang dilakukan oleh pengguna / user. 

e. Bila hasil ditemukan, maka aplikasi ini akan menampilkan kepada user, hasil 

pencarian tersebut. 

 

4.2 Use Case Diagram 

Pada sub bab ini dijelaskan proses-proses yang dimodelkan dalam 

sekumpulan use case dan actor serta hubungannya yang digambarkan dalam 

diagram use case.  Setiap use case akan disertai dengan penjelasan yang diuraikan 

dalam use case scenario, yang menguraikan tentang nama  use case, use case 

yang terkait, aksi actor dalam aplikasi ini.  

 

Membuat peta ruangan

Menambah info ruangan Mengubah info ruangan
Mengubah peta ruangan

Desain Aplikasi

Input coding program

Menambah gambar ruangan

Menghapus gambar ruangan

Menambah tutorial aplikasi

Menghapus tutorial aplikasi
Mengubah tutorial aplikasi

Mengubah info ruangan
Menambah info ruangan

Info ruangan

Menghapus info ruangan

Map

Main

Help

Map info

Admin

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<include>>
Tampilan aplikasi User

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

Exit

<<include>>

 
Gambar 4.2 

Use Case Diagram Sistem Aplikasi SIG Tata Ruang Graha Kadin Bandung 
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Tabel 4.1 

Skenario Use Case Map Info 

Nama Map Info 

Aktor Admin 

Goal Admin berhasil membuat peta, atribut lainnya (kode ruangan, 

nama ruangan, nama pejabat, jabatan pejabat, dll) dan info dari 

tiap atribut. 

Pre-condition Admin membuat peta Graha Kadin Bandung dan bagian lain. 

Post-condition Admin menginputkan info dari setiap atribut peta. 

 
Tabel 4.2 

Skenario Inheritance Use Case Main 

Nama Main (Kelas Utama) 

Aktor User 

Goal Pengguna dapat menggunakan aplikasi, masuk ke menu utama. 

Pre-condition Penguna meng-install program aplikasi ini kedalam komputer. 

Post-condition Sistem membuka menu utama. 

 
Tabel 4.3 

Skenario Inheritance Use Case Help 

Nama Help 

Aktor User 

Goal User dapat mengerti fungsi dan cara penggunaan aplikasi 

Pre-condition Pilih menu Help 

Post-condition Tampilkan petunjuk penggunaan di layar komputer 

 
Tabel 4.4 

Skenario Inheritance Use Case Info Ruangan 
Nama Info Ruangan 

Aktor User 

Goal Pengguna mendapatkan info dari Atribut yang ditunjuk. 

Pre-condition Pengguna menujuk atribut yang ada dalam peta. 

Post-condition Sistem mengeluarkan info dari atribut yang ditunjuk. 
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Menu Aplikasi Ruangan  
Kadin Bandung

Map 
Interface

Peta Ruangan 
Kadin Bandung Lokasi 

Ruangan
Info 

Ruangan

Start

Menu Utama

Menu Help

Help 
Interface

Exit 
Interface

Exit Menu

End

Tabel 4.5 

Skenario Inheritance Use Case Exit 

Nama Keluar 

Aktor User 

Goal  User keluar dan menutup aplikasi untuk kembali ke tampilan 

awal computer 

Precondition  Pilih menu Exit 

Postcondition  Keluar dari aplikasi 

Exception - 

 

4.3 Activity Diagram 

Sub bab ini digunakan untuk memodelkan workflow (alur kerja) atau 

aktivitas berdasarkan aliran kejadian sistem yang ada.  Pada perancangan 

perangkat lunak ini dimodelkan dalam activity diagram, yang terlihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 4.3 

Activity Diagram  
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Start

Menu 
Aplikasi

Pilih nama 
pejabat

Ruangan Nama 
pejabat

Jabatan

Help

End
Informasi 
ruangan

Exit menu

Menu 
utama

Interface 
help

Menu 
Aplikasi

Pilih nama 
pejabat

Nama 
pejabat

Jabatan

Help

Informasi 
ruangan

Exit menu

Menu 
utama

Interface 
help

Start

End

Gambar 4.4 

Activity Diagram Pencarian Berdasarkan Lantai gedung 

 

 Gambar 4.5 

Activity Diagram Pencarian Berdasarkan Nama Pejabat 
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Uraian dari gambar tekstual activity diagram dari aplikasi ini yaitu : 

1. Aplikasi ini pertama dibuat dan dirancang pada aplikasi Map info 

professional 9.5 

2. Aplikasi Visual Basic 6.0 hanya sebagai Frame work dari aplikasi SIG ini . 

3. Setiap ada aksi dari program utama (Visual Basic 6.0) akan mencari ke 

program pembuat (Map Info 9.5). 

4. Begitupun sebaliknya, apabila ada aksi di program pembuat, maka akan 

terubah pada program utama. 

5. Di program utama dapat membuka peta, atribut mendapatkan info, melakukan 

pencarian, dan mendapatkan hasil pencarian 

6.  Dalam program utama, pembukaan peta dapat dibuka dengan 2(dua) cara, 

dengan memilih pencarian berdasarkan lantai, kemudian memilih informasi 

yang ada dalam lantai tersebut misalnya informasi tentang ruangan – ruangan 

yang ada dalam lantai tersebut . 

 Atau dengan melakukan pencarian berdasarkan pencarian nama pejabat, 

dimana informasi tentang ruangan di seluruh lantai gedung graha kadin 

bandung digabungkan. 

7.  Setelah peta terbuka, pengguna dapat mendapatkan info dari atribut yang di 

pilih. 

9.  Setelah memilih tombol ‘cari’, program utama akan mencari titik koordinat 

berdasarkan kata pada kolom teks yang dimasukkan, dan menampilkan 

bangunan/atribut. 

10. Apabila memilih menu Help, maka aplikasi akan menampilkan tutorial 

penggunaan aplikasi 

11. Apabila memilih menu Exit, maka user akan bisa langsung keluar dari 

aplikasi. 
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4.4 Pemodelan Data 

Pemodelan data digambarkan dalam bentuk class diagram yang 

menjelaskan visualisasi dari struktur kelas-kelas yang nantinya akan digunakan 

sebagai panduan pada tahap implementasi perangkat lunak.  Karena perangkat 

lunak yang dirancang menggunakan Map Info 9.5  pembuatan awal, dan Visual 

basic 6.0 sebagai program utama dan framework , maka pemodelan data ini sangat 

berguna sekali terutama untuk melihat bagaimana perangkat lunak itu berjalan. 

 

 

Gambar 4.6 

Class Diagram 
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4.4.1 Kamus Data 
Berikut ini akan dijelaskan tabel – tabel yang digunakan dalam 

perancangan proses Unified Modelling Language (UML). 

1. Tabel  Map Gedung 

Nama Tabel : MapGraha1 

Prymary Key : Kode_Gedung 

Keterangan : Tabel ini berisikan tentang informasi gedung 

Tabel 4.6 

Map Gedung 

Field Type Size Keterangan 

 
Kode_Gedung 

character 4 Kode_Gedung  untuk pengurutan 
registrasi pencarian secara 
otomatis 

Nama_Gedung character 6 Berisi tentang informasi tiap 
lantai gedung Kadin Bandung 

Luas_Gedung int 4 Berisi tentang luas tiap lantai 
gedung Kadin Bandung 

 

2. Tabel Ruangan 

Nama Tabel : Lantai2 

Prymary Key : Kode_Ruangan 

Keterangan : Tabel ini berisikan tentang informasi tiap ruangan 

Tabel 4.7 

Ruangan  

Field Type Size Keterangan 

 
Kode_Ruangan 

character 4 Kode_Ruangan  untuk 
pengurutan registrasi pencarian 
secara otomatis 

Nama_Ruangan character 20 Informasi nama ruangan 
Luas_Ruangan int 4 Berisi tentang luas tiap lantai 

gedung Kadin Bandung 
Keterangan character 20 Keterangan tentang ruangan jika 

ada 
Gambar_Ruangan file 25 Gambar ruangan jika ada 
Nama_Pejabat character 20 Nama lengkap pejabat Kadin 

Kota Bandung 
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Jabatan_Pejabat character 20 Berisi informasi jabatan Pejabat 

Kadin Kota Bandung 

 

3. Tabel  Info Ruangan Pejabat 

Nama Tabel : MapRuangan 

Prymary Key : Kode_Ruangan 

Keterangan : Tabel ini berisikan tentang informasi gedung 

Tabel 4.8 

Map Ruangan Pejabat 

Field Type Size Keterangan 

 
Kode_Ruangan 

character 4 Kode_Ruangan  untuk 
pengurutan registrasi pencarian 
secara otomatis 

Nama_Ruangan character 20 Berisi tentang informasi tiap 
lantai gedung Kadin Bandung 

Luas_Ruangan int 4 Berisi tentang luas tiap lantai 
gedung Kadin Bandung 

Nama_Pejabat character 20 Nama lengkap pejabat Kadin 
Kota Bandung 

Jabatan_Pejabat character 20 Berisi informasi jabatan Pejabat 
Kadin Kota Bandung 

Info_Lantai character 6 Berisi tentang informasi lokasi 
ruangan tiap lantai gedung 

Gambar_Ruangan file 25 Gambar ruangan jika ada 
Gambar_Pejabat File 25 Gambar pejabat jika ada 
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Gambar 4.7 

Class Diagram Map Info Ruangan 

  
Gambar 4.8 

Class Diagram Main 
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Gambar 4.9 

Class Diagram Map 

 

 
Gambar 4.10 

Class Diagram Info Ruangan 

 

 
Gambar 4.11 

Class Diagram Menu Help 

 

 
Gambar 4.12 

Class Diagram Exit 
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Tabel 4.9 

Class Object Description Mapinfo 

Class Diagram MapInfo 

Nama  Map_Info 

Fungsi Sebagai class Pembuat, dimana peta, atribut dan 

info dibuat disini 

Atribut 

Nama Fungsi 

-Picture_Peta Mendeklarasikan atribut Gambar Peta 

-Peta Mendeklarasikan atribut Nama Peta 

-Picture_Lantai Mendeklarasikan atribut Gambar seluruh Lantai 

-Kode_Gedung Mendeklarasikan atribut Kode_Gedung 

-Nama_Gedung Mendeklarasikan atribut Nama_Gedung 

-Kode_Ruangan Mendeklarasikan atribut Kode_Ruangan 

-Nama_Ruangan Mendeklarasikan atribut Nama_Ruagan 

-Luas_Ruangan Mendeklarasikan atribut Luas_Ruangan 

-Picture_Pejabat Mendeklarasikan atribut Gambar Pejabat 

-Nama_Pejabat Mendeklarasikan atribut Nama _Pejabat 

- Jabatan Mendeklarasikan atribut Jabatan Pejabat 

-No_Ruangan Mendeklarasikan atribut No_Ruangan 

Method 

+Pilih() Running Menu Peta 

+Cari_Ruangan() Menampilkan interface peta graha Kadin dengan 

titik-titik semua tiap ruangan 

+Cari_Kode_Ruangan() Menjalankan aksi pencarian berdasarkan kode 

ruangan 

+Cari_Nama_Pejabat() Melakukan proses pencarian ruangan berdasarkan 

nama pejabat 

+Cari_Jabatan() Proses pencarian ruangan berdasarkan Jabatan 

+Display() Menampilkan hasil yang sudah dibuat. 
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Tabel 4.10 

Inheritance Class Object Description Main 

Class Diagram Main 

Nama Class Main 

Fungsi Sebagai antarmuka Pertama, setelah program 

diinstalasi di komputer. 

Attribut 

Nama Fungsi 

- - 

Method 

+Open_Peta() Membuka Aplikasi 

+Tampil_Peta() Tampil peta setelah dibuka 

+Tampil_Letak_Ruangan () Tampil atribut setelah melakukan proses 

pencarian 

+Tampil_Info_Ruangan() Tampil info dari atribut  setelah proses 

pencarian ruangan 

 
Tabel 4.11 

Inheritance Class Object Description Map 

Class Diagram Map 

Nama Class Map 

Fungsi Menampilkan Peta, atribut, dan lokasi 

pencarian ruangan 

Attribut 

Nama Fungsi 

- - 

Method 

+Pilih_Semua() Membuka Peta, atribut dan info secara 

bersamaan langsung. 
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Tabel 4.12 

Inheritance Class Object Description Info Ruangan 

Class Diagram Info Ruangan 

Nama Class Info Ruangan 

Fungsi Menampilkan semua informasi yang ada dalam 

aplikasi. 

Attribut 

Nama Fungsi 

-  - 

Method 

+Pilih() Memilih Atribut  yang akan ditampilkan informasi 

nya. 

 
Tabel 4.13 

Inheritance Class Object Description Help 

Class Diagram Help 

Nama Class Help 

Fungsi Sebagai class yang menangani proses 

menampilkan tutorial penggunaan di layar 

komputer 

Atribut 

Nama Fungsi 

-Tutor_aplikasi Mendeklarasikan atribut tutorial penggunaan 

aplikasi 

Method 

+Pilih() Menjalankan aksi command memilih menu help 
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Tabel 4.14 

Inheritance Class Object Description Exit 

Class Diagram Exit 

Nama Class Exit 

Fungsi Sebagai class yang menangani proses menutup 

aplikasi 

Atribut 

Nama Fungsi 

-menu_exit Mendeklarasikan atribut menu keluar dari 

aplikasi 

Method 

+Exit Menjalankan aksi command memilih menu 

keluar dari aplikasi 
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4.5 Struktur Organisasi Objek dan Pesan 

Pada sub bab ini menggambarkan urutan waktu dari pesan yang 

disampaikan dan menggambarkan aspek struktur organisasi objek yang mengirim 

dan menerima pesan. Perancangan ini dimodelkan dalam Sequence Diagram dan 

Collaboration Diagram. 

 

a. Sequance dan collaboration diagram Mapinfo 

 
 

 

Gambar 4.13 

Sequence Diagram Mapinfo  

 

 

 

 : Admin : Admin  : Map Info : Map Info  : Main : Main

Input( )

Save( )

Edit( )

Save( )

Delete( )

Save( )

Send_To( )
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Gambar 4.14 

Collaboration Diagram Mapinfo 

Admin Membuat peta dan atribut pada kelas pembuat di map info ini, 

dan memberikan hasilnya ke program utama di visual basic. Kemudian akan 

menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang diharapkan oleh pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Admin
 : Map 

Info

 : Main

1: Input( )

2: Save( )

3: Send_To( )

4: Edit( )

5: Save( )

6: Delete( )

7: Save( )
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b. Sequance dan collaboration diagram Main 

 

 

 

Gambar 4.15 

Sequence Diagram Main 
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Gambar 4.16 

 Collaboration Diagram Main 

 

Pada Menu ini User Dapat menggunakan membuka peta, melakukan pencarian 

ruangan, mendapatkan informasi setiap ruangan, serta dapat mendapatkan tutorial 

tentang cara pengggunaan, sehingga user/pengguna dapat menggunakan aplikasi 

ini dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 : User

:Main :Menu_Help

:Map

:Info_Ruangan

:Exit

9: Destory_Aplikasi()

1: Open_Aplikasi()

2: Pilih()

3: :Help_Interface()

4: :Pilih_Semua()
5: :Tampil_Peta()

8: Pilih()

6: :Tampil_info_atribut_yang_dicari()

7: :Pilih_Bulding()

10: :Exit()
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4.6 Kebutuhan Sumber Daya 

Kebutuhan sumber daya ini, dapat digambarkan dengan menggunakan 

Component Diagram sebagai berikut: 

 

MapInfo

Main

Map

Info_Ruangan

Help

Exit

 
Gambar 4.17 

 Component Diagram 

4.7 Deployment Diagram 

Gambaran Processor, dan device yang digunakan pada aplikasi ini, dan 

sebagai pendukung untuk melakukan Deployment untuk kelanjutan aplikasi, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 
 

Gambar 4.18 

Deployment Diagram 

MAP INFO

Visual Basic 6.0

Map Info.exe

PC/LAPTOP

Visual Basic Project
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4.8 Rancangan Menu 

Rancangan menu digunakan untuk memudahkan pemakaian dalam 

menjalankan program sehingga pada saat menjalankan program, user tidak 

mengalami kesulitan dalam memilih menu-menu yang diinginkan. Struktur menu 

program dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 4.19 

Rancangan Menu 

4.9 Perancangan Antarmuka 

Pada aplikasi ini menguraikan bentuk input-output yang digunakan dalam 

rancangan sistem. Adapun perancangan antarmuka dari program aplikasi SIG tata 

ruang Graha Kadin Kota Bandung, dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Dialog Screen awal aplikasi 

Nama Dialog Screen  : Screen awal aplikasi 

Fungsi : Menampilkan tampilan awal saat aplikasi dijalankan 
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Gambar 4.20 

Dialog Screen awal aplikasi 

Uraian cara penggunaan: 

a. Membuka aplikasi pada computer/ laptop 

b. Tampilan awal akan terbuka 

c. Menu awal dan tombol “pilih semua” yang terbuka di awal. 
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2. Dialog Screen pada saat pencarian berdasarkan nama pejabat, jabatan 

 

 

 

Gambar 4.21 

Dialog Screen saat aplikasi peta terbuka 

Uraian cara penggunaan: 

a. Memilih menu  berdasarkan nama pejabat, dan jabatan berdasarkan semua 

lantai di gedung graha Kadin Kota Bandung 

b. Bisa menggunakan menubar (membuka satu-per satu) 

c. Menekan tombol cari untuk proses pencarian ruangan pejabat, dan jabatan 

d. Mendapatkan informasi dari setiap pejabat dan ruangan 

e. Tampilan peta terbuka 
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3. Dialog Screen saat proses pencarian berdasarkan ruangan, nama 

pejabat, jabatan tiap lantai 

 

 

 
Gambar 4.22 

Dialog Screen saat proses pencarian berdasarkan ruangan 

 

Uraian cara penggunaan: 

a. memilih kategori yang ada 

b. Menggunakan semua menubar  untuk proses pencarian ruangan 

c. menekan tombol “Cari” untuk mencari 

d. peta menampilkan atribut yang dicari beserta informasi atribut. 
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4. Dialog Screen saat menampilkan info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.23 

Dialog Screen saat menampilkan info 

Uraian Cara penggunaan: 

a. pengguna menekan tombol/icon “info” pada aplikasi 

b. kursor akan berubah bentuk 

c. pengguna menekan atribut apa saja 

d. aplikasi akan menampilkan info yang ada pada atribut yang di-klik oleh 

pengguna. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 
    

 Bab ini berisi uraian mengenai tahapan untuk membangun/mewujudkan 

rancangan sistem baru secara nyata. Kegiatan yang dibahas meliputi pengujian 

perangkat lunak, dan instalasi.  Diagram UML untuk implementasi seperti 

Component Diagram atau Deployment Diagram dapat digunakan pula pada bab 

ini. 

5.1 Implementasi 

Penjelasan yang meliputi langkah-langkah pembuatan, sampai 

penggunaan, serta jadwal pelaksanaan untuk mengimplementasikan rancangan 

perangkat lunak.  Jadwal implementasi ini juga menjelaskan tentang aktivitas-

aktivitas yang akan dilakukan, serta jadwal pelaksanaan. Penggambaran bisa 

menggunakan Gantt Chart.  

Berikut ini aktivitas yang dilakukan dalam merancang dan 

mengimplementasikan Program Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Tata 

Ruang Graha Kadin Kota Bandung 

a. Persiapan Program-program yang Akan Digunakan 

Tahap awal yang dilakukan dalam rangka instalasi, perkakas apa saja yang 

dibutuhkan dalam pembuatan Program Aplikasi Sistem Informasi Geografis 

(SIG) Tata Ruang Graha Kadin Kota Bandung. 

b. Pengumpulan Data-data dan Informasi Mengenai Gedung Graha Kadin 

dan Informasi Tentang tiap Ruangan Kadin Bandung 

Merupakan tahap pengumpulan data dari semua ruangan yang ada di Graha 

Kadin Bandung dimana data ini akan diinputkan kedalam perkakas, sebagai 

hasil keluaran (Output) dari aplikasi ini. 
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c. Pembagian Kelas Aplikasi 

Penulisan kode program terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan               

class diagram yang telah dirancang sebelumnya, yaitu penulisan kode untuk 

class : 

 

1. Map info 

2. Inheritance class Main 

3. Inheritance class map 

4. Inheritance class info 

5. Inheritance class help 

d. Pengetesan Program Pada Perangkat Lunak 

Tahap ini dilakukan untuk menghindari kesalahan antara lain : 

1. Kesalahan penulisan source code program  

2. Kesalahan saat program yang dijalankan 

3. Kesalahan logika 

e. Evaluasi Perangkat Lunak  

Tahap ini diperlukan untuk memastikan apakah perangkat lunak dapat 

berjalan dengan baik, serta mengidentifikasi error sehingga perbaikan dapat 

segera dilakukan sampai perangkat lunak benar-benar siap guna. 

f. Implementasi Aplikasi 

Merupakan tahap penerapan dan pengujian aplikasi hasil rancangan                    

pada media PC atau Laptop, apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau 

tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab V Testing dan Implementasi Sistem 
 

    V - 3 

Semua aktivitas diatas dijelaskan dalam bentuk tabel dengan hitungan waktu 

minggu. Berikut ini tabelnya : 

Tabel 5.1 

Rencana Aktivitas 

Kode 

Aktivitas 

Nama Aktivitas Waktu 

Minggu 

Aktivitas yang 

mendahului 

A Persiapan program-program 

yang akan digunakan 

1 - 

B Pengumpulan data-data dan 

informasi mengenai masing-

masing ruangan dan data pejabat 

1 - 

C Analisis deskripsi umum sistem 2 A,B 

D Perancangan antar muka 

program 

2 C 

E Penulisan kode program 

(coding) 

6 D 

F Pengetesan program pada 

perangkat lunak 

1 E 

G Evaluasi perangkat lunak 1 E 

H Implementasi aplikasi 1 F,G 
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Tabel 5.2 

Gantt Chart rencana penerapan Program Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Tata Ruang Graha Kadin Kota Bandung 

Aktivitas Waktu (minggu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A              

B              

C              

D              

E              

F              

G 
             

H 
             

Keterangan : Kode aktivitas ada di tabel rencana aktivitas 

 

Hardware 

1. Perangkat keras yang digunakan untuk membangun dan menerapkan Program 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Tata Ruang Graha Kadin Kota 

Bandung. 

Tabel 5.3 

Spesifikasi PC Untuk MapInfo Professional 9.5 dan Visual Basic 6.0 

No Uraian Spesifikasi 

1 Processor  Intel Pentium (1,6  Ghz) 

2 Memory (RAM) 256 MB 

3 Hard Disk drive 2 GB 

4 Monitor 14 “ 

5 Keyboard Standar 

6 Mouse Standar 
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Software 

a. Sistem Operasi Windows Xp 

b. Microsoft Visual Basic 6.0 

c. Map Info Profesional 9.5 

5.1.1 Implementasi Antarmuka 

Implementasi rancangan antarmuka dengan menggunakan Microsoft 

Visual Basic 6.0 dan Map Info Profesional 9.5. Tahapan yang harus dilakukan 

untuk instalasi perangkat lunak yang dihasilkan, mulai dari tahapan persiapan 

instalasi sampai dengan perangkat lunak siap digunakan beserta petunjuk umum 

penggunaan perangkat lunak yang digambarkan pada gambar-gambar berikut ini. 

 

 

 
Gambar 5.1 

Tampilan Awal Program 
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Gambar 5.2 

Tampilan Pencarian Lantai Gedung 
 
 
 

 
Gambar 5.3 

Hasil Pencarian Lantai Gedung dan Penggunaan Menu Info 
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Gambar 5.4 

Tampilan Awal Pencarian Ruangan Berdasarkan Nama Pejabat dan Jabatan 
 
 
 

 
Gambar 5.5 

Hasil Pencarian Berdasarkan Nama Pejabat 
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Gambar 5.6 

Hasil Pencarian Berdasarkan Nama Jabatan Pejabat 
 

 

 
Gambar 5.7 

Tampilan Awal Pencarian Ruangan Berdasarkan Tiap Lantai  
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Gambar 5.8 

Hasil Pencarian Ruangan Berdasarkan Kode Ruangan  
 

 

 
Gambar 5.9 

Hasil Pencarian Ruangan Berdasarkan Nama Pejabat 
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Gambar 5.10 

Hasil Pencarian Ruangan Berdasarkan Jabatan  
 

 

 
Gambar 5.11 

Tampilan Menu Help  
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5.2 Pengujian 

Penjelasan yang meliputi cara, langkah-langkah pengujian perangkat lunak 

hasil implementasi baik secara modular maupun sistem. 

 

5.2.1 Lingkup dan Lingkungan 

Lingkup dan batasan yang akan kami uji hanyalah sebatas Menu Utama 

yang terdiri dari Buka peta (Open Map), buka berdasarkan lantai gedung, 

pencarian ruangan dan pencaraian berdasarkan nama pejabat dan jabatan.  

Sedangkan untuk Fungsi tombol lain dicoba dengan tombol Graber, info, dan 

Menu Object lain (zoom out, zoom in).  

 

5.2.2 Kebutuhan Sumberdaya 

Kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengujian hanya 

lah satu pengguna saja.  Sedangkan kebutuhan hardware dan software nya 

kemungkinan sama pada saat implementasi aplikasi ini. Ataupun sebagai berikut:  

Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Konfigurasi minimal perangkat keras untuk mendukung sistem yang dirancang, 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.4 

Spesifikasi PC 

No Uraian Spesifikasi 

1 Processor  Intel Pentium 

2 Memory (RAM) 256 MB 

3 Hard Disk drive 500 GB 

4 Graphic Card (VGA) VGA out 

5 Monitor 14 “ 

6 Keyboard Standar 

7 Mouse Standar 
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Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)  

Perangkat lunak yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1.  Sistem Operasi Windows Xp  

2.   Microsoft Visual Basic 6.0 

3.   Microsoft Map Info Profesional 9.5 

5.2.3 Hasil Pengujian dengan Menggunakan Metode Black Box 

Sering disebut juga glass-box testing, merupakan metode testing yang 

menggunakan kontrol struktur dari rancangan prosedural untuk melakukan test 

case  dan mengetahui internal dari software. Design test dijalankan pada semua 

internal dari software untuk memastikan mereka beroperasi berdasarkan 

spesifikasi dan desain. 

 

   Tabel  5.5 

Pengujian Perangkat Lunak 

No. Fungsi yang 
Diuji Cara Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil 

Pengujian 
1  Tampilan 

awal (Main) 

Jalankan Aplikasi 

melalui desktop/ 

personal computer   

/laptop 

Menampilkan tampilan 

awal aplikasi 

OK 

2 Pilih lantai 

(Map) 

Menekan tombol 

“Cari” pada 

aplikasi 

Menampilkan gambar 

peta, beserta informasi 

dari ruangan yang 

dicari 

OK 

3 Informasi 

(Info) 

Menekan icon info 

pada menu, dan 

memilih titik yang 

akan dikeluarkan 

infonya 

Menampilkan info 

yang ada tentang 

atribut yang dipilih 

OK 

4 Pencarian 

ruangan  

 

Memilih kategori 

pencarian ruangan 

Peta menampilkan 

atribut dan informasi 

dari ruangan  

OK 
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5 Pencarian 

ruangan 

berdasarkan 

nama pejabat 

dan jabatan 

Memilih kategori 

pencarian ruangan 

berdasarkan nama 

pejabat atau 

jabatan, kemudian 

klik “Cari” 

Menampilkan lokasi 

ruangan dan info dari 

kategori yang dipilih 

OK 

 
 
 
 
 
 
  

6 Help Pada menu utama 

pilih Help 

Menampilkan tutorial 

penggunaan aplikasi 

OK 

7 Exit Pada menu utama 

pilih  Exit 

Keluar Aplikasi OK 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 
 

Berdasarkan hasil pembuatan sistem yang telah dilakukan, maka penulis 

dalam hal pembuat sistem mencoba membuat suatu kesimpulan dan mengajukan 

beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di 

bab-bab sebelumnya. 

6.1 Kesimpulan 

1. Dengan adanya program aplikasi Sistem Informasi tata ruang graha Kadin 

Kota bandung ini, akan sangat membantu pengunjung atau tamu yang 

ingin mencari ruangan pejabat di graha Kadin Kota Bandung, tanpa harus 

menanyakan ke bagian informasi. 

2. Dengan adanya program aplikasi Sistem Informasi tata ruang graha Kadin 

Kota bandung ini, maka akan lebih mempermudah pengunjung atau tamu 

dalam hal pencarian ruangan pejabat graha kadin serta meningkatkan mutu 

pelayanan di Graha kadin kota bandung. 

3. Sistem Informasi Geografis ini dapat menghasilkan visualisasi berupa 

denah ruangan di seluruh Graha Kadin Kota Bandung beserta informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. 

 

6.2 Saran 

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan mengenai perangkat lunak ini :  

1. Perlunya pengembangan aplikasi agar dapat dijalankan secara online 

(terhubung dengan internet), karena aplikasi hanya dijalankan bersifat 

offline ( desktop). 

2. Perlu diadakan penambahan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

3. Apabila di Graha Kadin Kota Bandung dilakukan renovasi ruangan, perlu 

segera diperbaharui karena akan membingungkan pemakai. 
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