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ABSTRAK 

 

SISTEM INFORMASI PENDUGAAN EROSI LAHAN (PERLAHAN) 

MENGGUNAKAN METODE USLE BERBASIS WEB 

 

 

 

Oleh 

 

DODO JASMADI 

 

Tanah sebagai suatu sistem dinamis selalu mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu yang menyebabkan terjadinya erosi. Erosi merupakan peristiwa pindahnya 

atau terangkutnya bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain. Hasil erosi 

menyebabkan pendangkalan sungai, waduk, situ atau danau, dan saluran irigasi. 

Peningkatan jumlah aliran air di permukaan dan mendangkalnya sungai 

menyebabkan banjir. Pendugaan erosi digunakan untuk mendapatkan besarnya 

erosi yang disebabkan oleh pengaruh faktor tipe tanah dan kondisi topografi. Erosi 

menyebabkan degradasi lahan yang menjadi masalah serius dalam sektor pertanian. 

Metode USLE digunakan untuk menduga besaran erosi pada faktor penyebab erosi 

adalah hujan dan aliran permukaan. Sistem pendugaan erosi lahan ini dibangun 

dengan model Extreme Programming menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL dengan framework Laravel. Dengan adanya sistem informasi 

pendugaan erosi lahan ini, diharapkan dapat membantu proses pendugaan 

terjadinya erosi menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kata Kunci: Erosi, Metode USLE, Extreme Programming, PHP, MySQL, Laravel 
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ABSTRACT 

 

 

SISTEM INFORMASI PENDUGAAN EROSI LAHAN (PERLAHAN) 

MENGGUNAKAN METODE USLE BERBASIS WEB 

 

DODO JASMADI 

 

Soil as a dynamic system always changes from time to time which causes erosion. 

Erosion is the event of moving or transporting parts of the soil from one place to 

another. The results of erosion cause silting of rivers, reservoirs, lakes or lakes, and 

irrigation canals. The increase in the amount of water flow on the surface and the 

shallowing of the river causes flooding. Estimation of erosion is used to obtain the 

amount of erosion caused by the influence of soil type factors and topographic 

conditions. Erosion causes land degradation which is a serious problem in the 

agricultural sector. The USLE method is used to estimate the amount of erosion on 

the factors that cause erosion are rain and runoff. This land erosion estimation 

system was built using the Extreme Programming model using the PHP 

programming language and MySQL database with the Laravel framework. With 

the information system for estimating land erosion, it is hoped that the process of 

estimating the occurrence of erosion will be more effective and efficence. 

Keywords: Erosion, USLE Method, Extreme Programming, PHP, MySQL, Laravel 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Tanah terdiri atas empat komponen utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air, 

dan udara, dengan komposisi kandungan ruang pori (udara dan air) lebih kurang 

50% bahan mineral 45% dan bahan organik 5%. Selanjutnya pada kelembaban 

optimum untuk kehidupan tumbuhan ruang pori terdiri dari 25% udara dan 25% air 

(Buckman dan Brady, 1969) dalam (Banuwa, 2013). Tanah sebagai suatu sistem 

dinamis selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan dari segi 

fisika, kimia maupun biologi tanah yang berlebihan akan menimbulkan degradasi 

tanah adalah proses erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah 

atau bagian - bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami 

(Arsyad 2010) dalam (Widodo, dkk, 2015). Secara deskriptif, Arsyad (2000) 

menyatakan erosi merupakan akibat interaksi dari faktor iklim, tanah, topografi, 

vegetasi, dan aktivitas manusia terhadap sumber daya alam. Erosi dapat 

menimbulkan kerusakan baik pada tanah tempat terjadi erosi maupun pada tempat 

tujuan akhir tanah yang terangkut tersebut diendapkan.  

 

Kerusakan pada tanah tempat erosi terjadi berupa penurunan sifat-sifat kimia dan 

fisik tanah yang pada akhirnya menyebabkan memburuknya pertumbuhan tanaman 

dan rendahnya produktivitas. Selain itu akhir hasil erosi akan menyebabkan 

pendangkalan sungai, waduk, situ/danau, dan saluran irigasi. Peningkatan jumlah 

aliran air di permukaan dan mendangkalnya sungai menyebabkan seringnya terjadi 

banjir (Murdis, 1999). 

 

Di alam terdapat dua penyebab alami terjadinya erosi yaitu angin dan air, pada 

wilayah Indonesia yang sebagian besar daerahnya beriklim tropika basah air 
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merupakan penyebab utama terjadinya erosi, sedangkan angin tidak mempunyai 

pengaruh yang berarti (Arsyad, 2010). Selain air dan angin ada beberapa faktor 

faktor yang mempengaruhi besarnya erosi seperti curah hujan, aliran permukaan, 

jenis tanah, lereng, penutup lahan, jumlah penduduk, dan terdapat atau tidaknya 

tindakan konservasi tanah (Morgan, 1979) dalam (Banuwa, 2013). 

 

Besarnya erosi di suatu wilayah dapat dihitung melalui pendekatan pendekatan 

seperti pengukuran secara langsung dilapangan dengan menggunakan petak kecil, 

maupun dengan melakukan pendugaan erosi dengan menggunakan model 

parametrik (Yuwono, 2011). Saat ini metode pendugaan erosi merupakan metode 

yang paling banyak digunakan, hal ini disebabkan karena metode pendugaan erosi 

tidak memerlukan biaya yang besar dibandingkan apabila menggunakan 

pendekatan pengukuran erosi secara langsung dilapangan. Metode pendugaan erosi 

dapat berupa menduga seluruh erosi yang terjadi pada masa lalu dan menduga erosi 

yang terjadi untuk satu kejadian hujan atau masa tertentu, yang banyak digunakan 

untuk mengukur besarnya erosi di daerah aliran sungai (DAS) dan suatu bentang 

lahan (Banuwa, 2013). 

 

Salah satu pendugaan erosi yang terjadi pada satu kejadian hujan atau masa tertentu 

adalah pendugaan besarnya erosi pada suatu bentang lahan. Pendugaan erosi pada 

suatu bentang lahan digunakan untuk mendapatkan besarnya erosi yang disebabkan 

oleh pengaruh faktor-faktor tertentu untuk suatu tipe tanah dan kondisi topografi 

tertentu (Borst, dkk. 1945) dalam (Banuwa, 2013). Kondisi topografi yang beragam 

menyebabkan peningkatan potensi aliran permukaan dan erosi yang tinggi pada 

lahan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lahan itu 

sendiri (on site) maupun wilayah hilirnya (off site) (Yuwono, 2011). Berdasarkan 

pendugaan tingkat erosi yang baik, maka penggunaan atau pengelolaan lahan akan 

menjadi lebih maksimal. 

 

Metode pendugaan erosi adalah prosedur yang digunakan untuk menduga besarnya 

tanah yang hilang akibat erosi dan menilai apakah suatu program atau tindakan 

konservasi tanah telah mengurangi besarnya erosi pada suatu bidang lahan serta 
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juga berfungsi sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan perencanaan 

konservasi pada suatu areal (Arsyad, 2010). Salah satu metode untuk pendugaan 

erosi suatu bidang lahan yang telah dikembangkan oleh Wischmeier and Smith 

(1978) yang disebut dengan The Universal Soil Loss Equation (USLE). USLE 

memungkinkan pendugaan erosi suatu lahan tertentu pada suatu kecuraman lereng 

dengan pola hujan tertentu untuk setiap tindakan konservasi tanah yang mungkin 

dilakukan ataupun sedang digunakan (Banuwa, 2013). 

 

Metode USLE (Universal Soil Loss Equation ) merupakan metode yang paling 

banyak digunakan untuk menduga besaran erosi, selain sederhana metode ini juga 

cocok diterapkan di wilayah yang mempunyai faktor utama penyebab erosinya 

adalah hujan serta aliran permukaan (As-syakur, 2008). Metode USLE memiliki 

faktor-faktor yang harus dipenuhi seperti nilai erosivitas hujan, erodibilitas tanah, 

faktor panjang dan kemiringan lereng, faktor vegetasi, dan faktor tindakan 

konservasi, selain itu faktor-faktor yang ada juga memiliki indikator-indikator 

tertentu yang merujuk pada data lapangan serta data hasil penelitian sebelumnya 

(Banuwa, 2013). Faktor lain yang mempengaruhi erosi dalam persamaan USLE 

yaitu faktor penggunaan lahan yang mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap besarnya erosi. 

 

Penelitian-penelitian sebelumnya sistem informasi microsoft excel menjadi alat 

bantu yang paling banyak digunakan untuk pendugaan erosi dengan menggunakan 

metode USLE. Namun, penggunaan microsoft excel mempunyai kekurangan 

seperti nilai indikator-indikator penelitian sebelumnya tidak tersimpan dengan baik 

sehingga peneliti harus menyesuaikan data data indikator yang ada untuk kemudian 

dimasukan kedalam sistem informasi, selain itu tempat penelitian yang letaknya di 

lapangan membuat penggunaan sistem informasi microsoft excel menjadi kurang 

efisien karena sifatnya yang kurang fleksibel sehingga menyebabkan perhitungan 

akan berlangsung lama dan berdampak pada keterlambatan pengelolaan suatu lahan 

yang seharusnya dilakukan. Keterlambatan pengelolaan suatu lahan yang tepat 

dapat menurunkan tingkat produktivitas tanah yang berakibat pada besarnya erosi 

yang terjadi. Menurut Suwardjo dkk (1991) dalam (Banuwa, 2013) erosi 
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merupakan penyebab utama terjadinya degradasi lahan yang menjadi masalah 

serius pada pertanian lahan kering di Indonesia. Selain pada lahan pertanian 

degradasi lahan akibat erosi juga terjadi pada kawasan hutan yang menyebabkan 

hutan tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Berdasarkan permasalahan 

tersebut serta didukung kemajuan teknologi maka dibutuhkan suatu sistem 

terkomputerisasi yang dapat digunakan untuk pendugaan erosi dengan 

mengimplementasikan perhitungan setiap faktor-faktor pada metode USLE 

sehingga dapat memudahkan peneliti dan pengguna dalam penanganan erosi di 

suatu lahan. 

 

Sistem informasi berbasis web adalah suatu sistem informasi yang diakses 

menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti Internet atau intranet. 

Ia juga merupakan suatu sistem informasi perangkat lunak komputer yang 

dikodekan dalam bahasa yang didukung penjelajah web (seperti HTML, JavaScript, 

AJAX, Java, dll) dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan 

sistem informasi. Sistem informasi web menjadi populer karena kemudahan 

tersedianya sistem informasi klien untuk mengaksesnya, penjelajah web, yang 

kadang disebut sebagai suatu thin client (klien tipis). Kemampuan untuk 

memperbarui dan memelihara sistem informasi web tanpa harus mendistribusikan 

dan menginstalasi perangkat lunak pada kemungkinan ribuan komputer klien 

merupakan alasan kunci popularitasnya. 

 

Pada penelitian sebelumnya penggunaan metode USLE untuk menduga erosi 

menggunakan aplikasi berbasis android, namun penggunaan aplikasi android belum 

dapat menyimpan semua inputan seluruh faktor-faktor penyebab erosi. 

 

Penelitian ini dibuat untuk mengimplementasikan metode USLE dengan 

menampilkan factor-faktor yang harus penuhi seperti nilai erosivitas hujan, 

erodibilitas tanah, faktor panjang dan kemiringan lereng, faktor vegetasi, dan faktor 

tindakan konservasi untuk mendapatkan nilai besaran erosi suatu lahan dan 

mengklasifikasikan tingkat bahaya erosinya, selain itu nantinya sistem informasi 

ini dapat melihat rekomendasi pengelolaan lahan tersebut berdasarkan besaran erosi 
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yang terjadi. Sistem pendataan masih banyak dilakukan secara manual, oleh karena 

itu, akan lebih efisien dan efektif apabila menggunakan sistem informasi berbasis 

PHP dan MySQL website dengan framework Laravel. Berdasarkan beberapa 

pertimbangan, penulis ingin menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dan 

ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga penulis memutuskan untuk 

membuat suatu sistem informasi judul “Sistem Informasi Pendugaan Erosi  Lahan 

menggunakan Metode USLE berbasis Web (Sistem Perlahan)”.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan 

yang akan dikaji adalah belum adanya suatu sistem informasi yang dapat digunakan 

untuk menyediakan data pada lokasi pendugaan erosi di suatu lahan dengan 

menggunakan metode USLE berbasis web. 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah terbangunnya sebuah sistem 

informasi pendugaan erosi suatu bentang lahan dengan menggunakan metode 

USLE berbasis web. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Dapat digunakan peneliti dan masyarakat melakukan pendugaan erosi suatu 

bentang lahan. 

2. Dapat digunakan sebagai informasi masyarakat atau pemerintah dalam 

mengetahui tingkat erosi suatu bentang lahan. 

3. Pendugaan erosi dapat dilakukan dengan menginput data parameter-parameter 

yang dibutuhkan dalam perhitungan. 

4. Menjadi bahan evaluasi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang 

sama. 
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E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam Rancang Bangun Sistem informasi Pendugaan Erosi 

Bentang Lahan dengan  Menggunakan Metode USLE Berbasis Web adalah : 

1. Sistem yang dibuat berbasis web. 

2. Menginput data parameter yang dibutuhkan untuk menghitung pendugaan 

erosi lahan. 

3. Sistem dapat menghitung Tolerable Soil Loss (TSL) atau Erosi yang dapat 

ditoleransi. 

4. Data yang diinput digunakan untuk pendugaan erosi suatu bentang lahan. 

5. Sistem dapat mengetahui indeks bahaya erosi dan harkatnya. 

6. Sistem dapat melakukan ekspor data dalam  ekstensi .xlsx, .csv, dan .pdf. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Lahan 

Perubahan  tata guna lahan seringkali tidak disertai dengan tindakan pencegahan 

kerusakan lahan, sehingga lahan semakin terdegradasi yang secara kasat mata 

ditandai dengan tingginya tingkat erosi dan sedimentasi serta rendahnya tingkat 

resapan air hujan (Komaruddin, 2008). 

 

B. Erosi 

Erosi merupakan peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah maupun bagian 

bagian tanah dari suatu tempat ketempat lain yang disebabkan oleh media alami, 

tanah maupun bagian-bagian tanah dari suatu tempat terangkut kemudian 

diendapkan pada suatu tempat lain (Arsyad, 2010). sedangkan menurut Hudson 

(1976) dan Beasley (1972) dalam (Banuwa, 2008) berpendapat bahwa erosi 

merupakan keseluruhan proses fisika yang semuanya menggunakan energi, energi 

ini digunakan untuk melakukan penghancuran agregat tanah, memercikan partikel 

tanah, menyebabkan gejolak terhadap limpasan permukaan, dan menghanyutkan 

partikel tanah. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya erosi seperti : 

1. Faktor Iklim 

Faktor iklim merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi erosi, 

salah satunya adalah hujan. Hujan mempunyai sifat-sifat yang dapat menentukan 

besarnya erosi dan kecepatan aliran permukaan seperti jumlah, intensitas, dan 

distribusi hujan (Banuwa, 2013). Kemampuan hujan di daerah-daerah tropis 

seperti di wilayah wilayah Indonesia dapat menimbulkan erosi yang lebih besar 

dibandingkan dengan daerah-daerah yang beriklim sedang, hal ini dikarenakan 
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biasanya curah hujan di daerah tropis mempunyai intensitas yang relatif lebih 

tinggi (Hudson, 1976) dalam (Banuwa, 2013) 

2. Kepekaan Tanah 

Sifat fisik dan kimia tanah menentukan perbedaan kepekaan tanah terhadap 

erosi, kepekaan tanah terhadap erosi menunjukan mudah atau tidaknya tanah 

mengalami erosi atau secara umum dikenal sebagai erodibilitas tanah (Arsyad, 

2010). Semakin tinggi nilai erodibilitas tanah maka akan semakin mudah juga 

tanah tererosi. 

3. Topografi 

Faktor topografi seperti kemiringan lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi aliran permukaan dan erosi. 

Faktor topografi yang paling berpengaruh adalah faktor kemiringan lereng. 

Arsyad (2010) berpendapat bahwa semakin curam lereng maka jumlah tanah 

yang terpercik oleh tumbukan air hujan juga semakin banyak. 

4. Vegetasi dan tindakan konservasi tanah 

Aliran permukaan dan erosi dipengaruhi oleh vegetasi terutama kemampuannya 

dalam menutup permukaan tanah. Tinggi tajuk, luas tajuk, kerapatan vegetasi 

dan kerapatan perakaran yang mempengaruhi keefektifan vegetasi dalam 

menekan aliran permukaan (Morgan, 1979) dalam (Banuwa, 2013). Selain itu 

manusia mempunyai peranan dalam mempengaruhi erosi, hal ini terjadi akibat 

tindakan yang hanya mempertimbakan keuntungan untuk diri sendiri tanpa 

memikirkan tindakan pengelolaan sumber daya alam yang baik seperti halnya 

konservasi. 

 

C. Prediksi Erosi 

Prediksi erosi merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan erosi yang 

akan terjadi dari tanah yang digunakan untuk penggunaan lahan maupun 

pengelolaan tertentu (Banuwa, 2013). Metode prediksi digunakan sebagai alat 

untuk menilai apakah suatu tindakan konservasi telah berhasil mengurangi erosi di 

suatu bidang tanah, disamping itu prediksi erosi juga digunakan sebagai alat bantu 

untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan konservasi tanah 

pada suatu areal (Arsyad, 2010). Terdapat tiga model utama dalam prosedur 
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prediksi erosi yaitu model fisik, model analog, dan model digital. Model digital 

terdiri atas model stokastik, model deterministik, dan model parametrik (Ward, 

1971) dalam (Banuwa, 2013). 

 

Prediksi yang umum digunakan pada saat ini adalah model parametrik, dalam 

pengembangannya salah satu model parametrik yang umum digunakan saat ini 

adalah metode yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith pada tahun 1978 

yang di sebut The Universal Soill loss equation (USLE) (As-syakur, 2008) . Metode 

USLE memungkinkan perencana menduga rata-rata erosi terhadap suatu 

kecuraman lereng dengan pola hujan tertentu untuk setiap tindakan pengelolaan 

lahan (tindakan konservasi tanah). Persamaan yang digunakan untuk 

mengelompokan berbagai parameter fisik serta pengelolaan yang mempengaruhi 

erosi kedalam enam peubah utama yang nilai dalam setiap tempatnya dinyatakan 

secara numerik. 

 

1. Metode USLE (Universal Soil Loss Equation) 

Metode USLE merupakan metode yang dirancang untuk memprediksi nilai rata-

rata erosi jangka panjang dari erosi lembar atau alur di bawah keadaan tertentu. 

USLE dikembangkan di National Runoff and Soil Loss Data centre yang didirikan 

pada tahun 1954 oleh The science and Education Administration Amerika Serikat 

yang bekerja sama dengan Universitas Purdue  (Wischmeier and Smith, 1978) 

Metode USLE dirumuskan dengan   A = R.K.L.S.C.P   dimana : 

A = adalah banyaknya tanah yang tererosi dalam (ton/ha/th). 

R = adalah faktor curah hujan serta aliran permukaan, yaitu jumlah satuan  indeks 

erosi hujan, yang didapat dari perkalian antara energi hujan total dengan 

intensitas hujan maksimum selama 30 menit (I30) tahunan. Untuk menghitung 

erosivitas hujan (R) terdapat 2 persamaan yang sering digunakan yaitu  

persamaan Bols (1978) dan persamaan Lenvain (1975) 

a. Persamaan Bols digunakan apabila curah hujan seperti jumlah hujan 

bulanan, jumlah hari hujan bulanan, dan data hujan maksimum 24 jam 

dalam bulan lengkap, berikut ini persamaan Bols (1978) dalam (Banuwa, 

2013).  
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El30 = 6,119 (CH)1,21 (HH)-0,47(H24)
0,53  ……………………..…………… (1) 

 CH  : Jumlah Hujan Bulanan 

 HH : Jumlah Hari Hujan 

 H24  : Hujan Maksimum 24 jam dalam bulan tersebut (cm) 

b. Persamaan Lenvain digunakan apabila curah curah hujan seperti jumlah 

hujan bulanan, jumlah hari hujan bulanan, dan data hujan maksimum 24 jam 

dalam bulan tidak diperoleh, berikut ini persamaan Lenvain (1975) 

 El30 = 2,34 R1,98 ………………………….……………………………  (2) 

  R: Curah Hujan Bulanan (cm) 

K = faktor erodibilitas tanah, erodibilitas tanah yaitu laju erosi per indeks erosi 

hujan untuk suatu jenis tanah yang didapat dari sebuah petak percobaan 

standar. Perhitungan erodibilitas tanah (K) ditentukan melalui persamaan 

sebagai berikut : 

100 K = 1,292 [2,1 M1,14 (10-4) (12-a) + 3,25 (b-2) + 2,5 (c-3)……………  (3) 

M : Persentase (diameter 0,1-0,05 dan 0,05-0,02 mm) x (100- persentase liat); 

a : Persentase bahan organik; 

b : Kode struktur tanah; dan 

c : Kelas permeabilitas. 

L=  faktor panjang lereng, panjang lereng didapat antara besarnya suatu erosi yang 

terjadi pada suatu tanah dengan suatu panjang lereng tertentu. Perhitungan 

panjang lereng (L) ditentukan melalui persamaan sebagai berikut 

L = (X/22)m ……………………………………………………………...…  (4) 

X : Panjang lereng dalam meter 

m : Konstanta yang besarnya : 

 m = 0,5 (untuk nilai kemiringan lereng > 5 %) 

 m = 0,4 (untuk nilai kemiringan lereng 3,5 -- 5 %) 

 m = 0,3 (untuk nilai kemiringan lereng  1,0% -- 3 %) 

 m = 0,2 (untuk nilai kemiringan lereng < 1 %) 

 

S = faktor kecuraman lereng, kecuraman lereng didapat antara besarnya suatu erosi 

yang terjadi pada suatu tanah dengan kecuraman lereng tertentu. Perhitungan 

kecuraman lereng (S) ditentukan melalui persamaan  
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S = 0,065 + 0,0454 S + 0,0065 S2 (untuk S<12%) …….…………………  (5) 

S = (S/9)1,35 (untuk S>12%) ……………………………………………… (6) 

S : kecuraman lereng dalam persen 

 

C = faktor vegetasi penutup tanah serta pengelolaan tanaman, faktor vegetasi 

didapat antara besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan 

pengelolaan tanaman tertentu. Perhitungan untuk penetapan nilai vegetasi (C) 

menggunakan data pusat penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan 

(Arsyad, 2010). 

 

P = faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah, faktor ini didapat antara 

besarnya erosi dari tanah yang diberi perlakuan tindakan konservasi khusus 

seperti tindakan konservasi. Perhitungan untuk penetapan nilai tindakan 

konservasi (P) menggunakan data pusat penelitian yang sebelumnya sudah 

pernah dilakukan (Arsyad, 2010). 

 

D. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah tujuan umum, perkembangan, bahasa 

pemodelan di bidang rekayasa perangkat lunak yang dimaksudkan untuk 

menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sistem. UML (Unified 

Modelling Language) adalah metodologi kolaborasi antara metode-metode Booch, 

OMT (Object Modelling Technique), serta OOSE (Object Oriented Software 

Engineering) merupakan metodologi yang paling sering digunakan untuk analisa 

dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi objek mengadaptasi 

maraknya penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek (OOP) (Nugroho, 

2009). 

1. Penggunaan Unified Modeling Language (UML)  

Menurut Henderi (2010), Langkah-langkah penggunaan Unified Modeling 

Language (UML)  adalah : 

a. Membuat daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan 

aktivitas dan proses yang mungkin muncul. 
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b. Memetakan use case untuk setiap business process untuk mendefinisikan  dengan 

tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian perhalus use case 

diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints dan catatan-catatan lain. 

c. Membuat deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik 

sistem. 

d. Mendefinisikan requirement lain non fungsional dan security yang juga harus 

disediakan oleh sistem. 

e.  Membuat activity diagram berdasarkan use case diagram. 

f.  Mendefinisikan obyek - obyek level atas package atau domain dan membuat 

sequence atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan, jika sebuah use case 

memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram untuk 

masing-masing alur. 

g. Membuat rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi 

pengguna untuk menjalankan skenario use case. 

h. Membuat class diagram berdasarkan model-model yang sudah ada. Setiap 

package atau domain dipecah menjadi hirarki class lengkap dengan atribut dan 

metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test untuk menguji 

fungsionalitas class dan interaksi dengan class lain. 

i.  Setelah class diagram dibuat, membuat komponen diagram agar dapat melihat 

kemungkinan pengelompokkan class menjadi komponen-komponen. Juga, 

definisikan test integrasi untuk setiap komponen meyakinkan ia bereaksi dengan 

baik. 

j.  Memperhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detailkan kemampuan 

dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan dan sebagainya. Petakan 

komponen ke dalam node. 

k. Memulai membangun sistem. Ada dua pendekatan yang tepat digunakan, yaitu 

Pendekatan use case dengan mengassign setiap use case kepada tim 

pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan 

test. Pendekatan komponen yaitu mengassign setiap komponen kepada tim 

pengembang tertentu. 
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2. Pemodelan Unified Modeling Language (UML)  

Unified Modeling Language (UML) dapat dimodelkan dengan use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram dan class diagram.  

a. Use case Diagram 

Use case diagram adalah gambaran dari beberapa atau seluruh aktor dan use 

case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem. Use case 

diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, 

yang ditentukan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. 

Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. 

Simbol Use case diagram telah disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Use case diagram  (Sugiarti, 2013). 

No Simbol Nama Keterangan 

1  

 

 

Actor Menjelaskan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2  Generalization  Hubungan dimana objek anak berbagi 

perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada diatasnya objek induk 

(ancestor). 

3 

 

Include  use case sumber secara eksplisit. 

4  Extend  Menjelaskan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case 
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Tabel 1. Use case diagram (lanjutan). 

No Simbol Nama Keterangan 

5  Association  Menghubungkan objek satu dengan 

objek yang lainnya. 

6  Sistem  Menjelaskan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

7  Use case  Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem. 

8  

 

Dependency  Hubungan dimna perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

 

b. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan sebuah tipe dari diagram workflow yang 

menggambarkan tentang aktivitas dari pengguna ketika melakukan setiap kegiatan 

dan aliran sekuensial. Activity diagram menguntungkan pada awal pemodelan 

proses karena akan membantu memahami keseluruhan proses. Activity diagram 

juga bermanfaat untuk menggambarkan interaksi antara beberapa use case. 

Simbol activity diagram telah disajikan pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

  

 

 



15 
 

 
 

Tabel 2.  Activity diagram (Sugiarti, 2013). 

No  Simbol Nama  Keterangan  

1  Activity  Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi. 

2  Action  State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3  Initial Node  Objek dibentuk atau diawali. 

4       

      

Activity Final 

Node 

Objek yang dibentuk dan diselesaikan 

atau diakhiri. 

5  Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

 

E. Laravel 

Model View Controller (MVC) adalah sebuah pola pemrograman yang bertujuan 

memisahkan logika bisnis, logika data dan logika tampilan (interface), atau secara 

sederhana memisahkan antara proses, data, dan tampilan (Wardana, 2014). MVC 

mengatur arsitektur sebuah sistem informasi, umumnya sistem informasi yang 

dibangun dengan konsep MVC adalah sistem informasi yang cukup besar, karena 

salah satu keuntungan menggunakan konsep MVC adalah kemudahan untuk 

maintenance dan  pengembangan sistem informasi tersebut. Laravel menggunakan 

konsep MVC, yang mana anda harus memisahkan kode database ke folder model, 

kode proses ke folder controller dan kode tampilan ke folder view. 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, dibangun 

dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah pengembangan 

website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan 

kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya 

pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan sistem 

informasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu. 
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F. Extreme Programming (XP) 

XP (eXtreme Programming) merupakan salah satu metodologi perangkat lunak 

yang banyak digunakan untuk mengembangkan sistem informasi oleh para 

developer. XP pertama kali diperkenalkan menjadi metodologi pengembangan 

perangkat lunak oleh Kent Beck. XP sangat cocok untuk pengembangan proyek 

yang memerlukan adaptasi cepat dalam perubahan-perubahan yang terjadi selama 

pengembangan sistem informasi, XP juga cocok untuk anggota tim yang tidak 

terlalu banyak dan berada pada lokasi yang sama dalam pengembangan sistem 

(Suryantara, 2017). Terdapat empat tahapan dalam pengembangan perangkat lunak 

yang menggunakan XP yaitu tahap planning, design, coding dan testing. Tahapan-

tahapan extreme programming telah disajikan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Tahapan-tahapan Extreme Programming. 

 

Planning merupakan aktivitas yang dimulai dengan membentuk user stories, 

developer menilai setiap story dan menentukan cost untuk diukur dalam 

development week. Desain merupakan fase dimana user stories yang diperoleh 

dirancang kedalam desain-desain. Coding merupakan fase pengembangan sistem 
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kedalam bentuk kode-kode program. Pada fase coding apabila sistem dirilis ke 

dalam bentuk kecil dan ditujukan kepada customer. Apabila terjadi perubahan, 

maka dilakukan pengkodean ulang. Testing merupakan fase pengujian terhadap 

sistem yang dibuat, apabila sistem telah disetujui oleh customer maka selanjutnya 

sistem dirilis. 

 

 

G. Database 

Database merupakan sekumpulan data yang saling terhubung secara logikal, serta 

sebuah deskripsi dari data tersebut. Database di design untuk menemukan 

keperluan sebuah informasi pada perusahaan (Connolly and Begg, 2009). Database 

adalah tempat penyimpanan data yang besar dan dapat digunakan secara bersamaan 

oleh banyak pengguna serta berisi deskripsi dari data itu sendiri. 

Menurut Komputer (2010) Database mempunyai kelebihan dalam penyimpanan 

data yaitu : 

a. Simple 

Model relasional mempunyai model penyimpanan yang berbentuk tabel dan 

merupakan metode penyimpanan data yang tidak redundan, tiap tabel di desain 

relasional untuk objek tunggal yang mengandung data, yang konsekuen terhadap 

aspek tertentu dari database. 

b. Fleksibilitas 

Mempunyai kemampuan untuk meng-update nilainya di suatu tempat apabila data 

berubah. Dengan demikian semua query, form dan lainya akan berubah secara 

konsekuen dengan nilai yang baru tersebut. 

 

 

H. Black Box Testing 

Black Box Testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada 

domain informasi dari perangkat lunak tersebut. Dengan kata lain Black Box Testing 

adalah metode pengujian yang menguji fungsionalitas sistem (Indriasari, 2012). 
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Metode ini dilakukan untuk memastikan apakah fungsi perangkat lunak berjalan 

dengan benar jika diberikan masukan yang bervariasi. 

 

Menurut Paramarta (2013), salah satu pengujian Black Box adalah equivalence 

partitioning. Equivalence partitioning dilakukan dengan cara mengembangkan 

sistem mengidentifikasi kelas data yang mungkin dimasukan pengguna sistem ke 

dalam antarmuka yang disediakan baik kelas data yang benar maupun kelas data 

yang salah. Kelas data yang sudah diidentifikasi kemudian diujicobakan ke dalam 

antarmuka yang ada agar terlihat apakah fungsional sistem yang sudah disediakan 

berjalan dengan baik atau tidak. Dari hasil pengujian ini didapat hasil bahwa seluruh 

fungsional yang telah dibangun sudah bisa melayani dengan baik untuk kelas data 

yang benar ataupun kelas data yang salah. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung yang berada di Jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, 

Bandar Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai 24 Desember 2019 

sampai dengan April 2021. 

 

B. Alat Pendukung 

Alat Pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Perangkat keras 

a. Intel® CoreTM  i5-6200 CPU @ 2.30GHz (4CPUs), ~2,4GHz, RAM 8 GB. 

b. SSD 240gb.  

2. Perangkat Lunak 

a. Sistem Operasi Windows 10 Home Single Language 64-bit. 

b. Composer (digunakan untuk mendukung pengoprasian framework 

Laravel). 

c. Google Chrome, digunakan untuk mencari referensi jurnal dan gambar. 

d. Mendeley Desktop, digunakan untuk cek referensi. 

e. CorelDRAW X7 (64-Bit), digunakan untuk design logo sistem informasi 

f. Balsamiq MockUp, digunakan untuk design user interface. 

g. StarUML, digunakan untuk membuat use case diagram dan activity 

diagram. 

h. Visual Studio Code sebuah IDE untuk pengkodingan sistem. 
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C. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan peneliti dalam 

membangun sistem informasi pendugaan erosi bentang lahan dengan menggunakan 

metode USLE disajikan pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir penelitian 

Penjelasan diagram alir metodologi penelitian pada gambar 2. adalah sebagai 

berikut.: 

1. Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah dalam penelitian ini berupa mengidentifikasi 

permasalahan yang ada serta mengidentifikasi cara penyelesaian masalah 

tersebut dengan memanfaatkan peran teknologi yang terus berkembang, 

identifikasi dilakukan dengan melihat permasalahan yang ada ketika 

melakukan pendugaan erosi dengan menggunakan metode USLE. 

2. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data pada penelitian ini berupa mengumpulkan data data 

yang dibutuhkan ketika melakukan pendugaan erosi dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung dengan peneliti yang sering melakukan pendugaan 

erosi dengan metode USLE di jurusan kehutanan Universitas Lampung, selain 

itu pengumpulan data dilakukan dengan mencari referensi-referensi dari buku 

serta internet tentang cara penerapan metode USLE dalam pendugaan erosi di 
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suatu lahan. Data-data yang diperoleh digunakan untuk mempermudah 

pengembangan sistem informasi. 

3. Perancangan Sistem informasi 

Tahap perancangan sistem informasi merupakan tahapan rencana dalam 

pengembangan sistem informasi kedalam bentuk design yang digunakan untuk 

memudahkan user melihat rancangan sistem informasi yang akan dibuat. 

Dalam penelitian ini langkah langkah yang digunakan untuk merancang sistem 

informasi yaitu menggunakan Unified modelling language dengan merancang 

design use case diagram, activity diagram dan tampilan antar muka (interface) 

sistem informasi.  

a. Use case Diagram 

Use case diagram adalah diagram yang dibuat untuk mendeskripsikan 

interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Use case diagram aplikasi 

pendugaan erosi lahan dengan menggunakan metode USLE disajikan pada 

gambar 3. 

 

Gambar 3. Use case Diagram Pengembangan Sistem Informasi Pendugaan Erosi 

Lahan Menggunakan Metode USLE berbasis Web 

b. Activity Diagram 

Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan gambaran aliran 

fungsionalitas aplikasi. Pada aplikasi pendugaan erosi bentang lahan 

dengan menggunakan metode USLE terdapat 4 (empat) activity diagram 

yaitu: 
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i.  Activity Diagram Registrasi 

Activity diagram halaman registrasi dimulai dengan pengguna memilih 

tombol registrasi lalu sistem aku menuju ke form registrasi, kemudian user 

mengisi form registrasi sesuai form yang disediakan lalu menyimpan data 

akun agar bisa masuk ke dalam sistem. Activity Diagram Registrasi 

disajikan pada gambar 4 .  

 

Gambar 4. Activity Diagram Registrasi 

ii. Activity Diagram Mengelola Data 

Activity Diagram mengelola data dimulai dengan melakukan masuk ke 

sistem kemudian sistem akan menampilkan menu beranda, lalu untuk 

memilih menu tambah data, edit, data, dan hapus data dengan memilih 

menu data Erosi. Activity diagram mengelola data disajikan pada gambar 

5 . 
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Gambar 5. Activity Diagram Mengelola Data 

 

iii. Activity Diagram Cetak Laporan 

Activity diagram cetak laporan dimulai dengan dengan memilih tombol 

ekspor atau tombol cetak di menu data erosi, kemudian sistem akan 

menampilkan data erosi lalu akan ada pilihan untuk mencetak data 

laporan. Activity Diagram cetak laporan disajikan pada gambar 6. 
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Gambar 6. Activity Diagram Cetak Laporan 

iv. Activity Diagram Tentang Sistem 

Activity Diagram Tentang sistem dimulai dengan memilih menu Tentang 

pada sistem, kemudian sistem akan menampilkan menu tentang sistem. 

Activity Diagram Tentang Sistem disajikan pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Activity Diagram Tentang Sistem 
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v. Activity Diagram Bantuan Sistem 

Activity Diagram Bantuan sistem dimulai dengan memilih menu 

Bantuan pada sistem, kemudian sistem akan menampilkan menu tentang 

sistem. Activity Diagram Tentang Sistem disajikan pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Activity Diagram Bantuan Sistem 

c. Rancangan Antarmuka (interface) 

Rancangan tampilan antar muka (interface) merupakan proses yang dibuat 

untuk menggambarkan sebuah tampilan (interface) aplikasi akan dibentuk. 

aplikasi pendugaan erosi lahan dengan menggunakan metode USLE 

dirancang dengan tampilan yang user friendly  sehingga diharapkan dapat 

mempermudah user dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi pendugaan 

erosi lahan dengan menggunakan metode USLE dibuat dengan beberapa 

layout sebagai berikut. 

i. Halaman Depan 

Halaman Depan merupakan halaman awal saat pertama kali sistem 

dibuka. Halaman Depan terdiri dari menu erosi, tentang, bantuan, login, 

dan daftar, disajikan pada gambar 9. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Gambar 9. Desain Interface Halaman Depan 

  

ii. Halaman Masuk 

Halaman Masuk merupakan halaman untuk user bisa mengakses sistem 

dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Halaman Masuk 

disajikan pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Desain Interface Halaman Masuk 
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iii. Halaman Daftar 

Halaman Registrasi merupakan halaman untuk pengguna mendaftarkan 

akun agar bisa mengakses sistem dengan mengisi beberapa data diri. 

Halaman Registrasi disajikan pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Desain Interface Halaman Daftar 

iv. Menu Beranda 

Menu Beranda merupakan halaman utama sistem. Menu Beranda 

disajikan pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Desain Interface Menu Beranda 
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v. Menu Data Faktor 

Menu data faktor merupakan halaman untuk menampilkan data yang 

diperlukan saat menghitung erosi, disajikan pada gambar 13. 

 

Gambar 13. Desain Interface Menu Data Faktor 

 

vi. Halaman Tambah Data Faktor 

Halaman tambah data faktor merupakan halaman tempat menambahan 

data faktor yang dibutuhkan seperti data lokasi, Tolerable Soil Loss(TSL), 

Erodibilitas Tanah, Panjang dan Miring Lereng, Pengelola Tanaman, dan 

Tindakan Konservasi disajikan pada gambar 14. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 
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(e) 

 

(f) 

Gambar 14. Desain Interface Halaman Tambah Data Faktor 

vii. Menu Input Data Erosi 

Menu Input Data Erosi merupakan halaman untuk memasukkan data erosi 

yang ada. Menu Input Data Erosi disajikan pada gambar 14. 
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Gambar 15. Desain Interface Menu Input Data Erosi 

viii. Menu Data Erosi 

Menu Data Erosi merupakan halaman data erosi yang telah dimasukkan 

dan memiliki beberapa tombol untuk menambah, mengubah, melihat, 

mencari, menghapus data, dan mencetak data. Menu Data Erosi disajikan 

pada gambar 16. 

 

Gambar 16. Desain Interface Menu Data Erosi 
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ix. Halaman Tentang 

Menu Tentang merupakan halaman yang berisi tentang pembuat sistem, 

penulis, pembimbing penulis dan tentang erosi. Menu Tentang disajikan 

pada gambar 17. 

 

Gambar 17. Desain Interface Menu Tentang 

x. Menu Bantuan 

Menu Bantuan merupakan halaman yang berisi cara mengaplikasikan 

sistem informasi pendugaan lahan erosi (PERLAHAN), disajikan pada 

gambar 18. 
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Gambar 18. Desain Interface Menu Bantuan 

 

4. Pengembangan Sistem informasi 

Sistem informasi pendugaan erosi lahan dengan menggunakan metode USLE 

dibuat dengan menggunakan metode eXtreme Programming. Metode eXtreme 

Programming merupakan metode pengembangan sistem informasi yang cocok 

diterapkan pada proyek yang memerlukan adaptasi cepat dan fleksibel terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi selama pengembangan sistem informasi, hal 

tersebut dapat memudahkan pengembang dalam memodelkan perangkat lunak 

yang akan dibuat. 

Sistem informasi pendugaan erosi lahan dengan menggunakan metode USLE 

di design menggunakan pemodelan UML, seperti use case diagram yang 

digunakan untuk menunjukan keseluruhan proses dalam satu kesatuan yang 

utuh, activity diagram untuk menggambarkan aliran kerja atau aktifitas dari 

sistem informasi. 

5. Pengujian Sistem informasi 

Pengujian yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi pendugaan 

erosi lahan dengan menggunakan metode USLE adalah dengan menggunakan 

metode Black box testing. Black box testing merupakan teknik pengujian 

perangkat lunak yang berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak 
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tersebut. Dengan kata lain black box testing adalah metode pengujian yang 

menguji fungsionalitas sistem.  

 

Pengujian secara black box testing dilakukan untuk memastikan semua 

fungsionalitas dari sistem informasi berjalan dengan baik, apabila masih 

terdapat kesalahan pada sistem informasi maka sistem informasi akan 

diperbaiki untuk masuk kembali kedalam proses pengkodean. Rancangan 

pengujian sistem informasi pendugaan erosi bentang lahan dengan 

menggunakan metode USLE terdiri dari pengujian fungsional dan pengujian 

output sistem informasi.  

Pengujian fungsional dibagi menjadi beberapa kelas uji seperti pengujian versi 

android, ukuran layar, pengujian user interface dan menu sistem informasi. 

yang disajikan pada tabel berikut. 

6. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan dilakukan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan 

dalam proses pengembangan sistem informasi dari tahap awal hingga selesai. 

Penulisan ini menjelaskan bagaimana sistem informasi terjadi dan seluruh 

aspek yang diterapkan dalam pengembangan sistem informasi. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari pembahasan mengenai Sistem Informasi Pendugaan 

Erosi Lahan (PERLAHAN) menggunakan metode USLE berbasis web, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Sistem Informasi Pendugaan Erosi Lahan (PERLAHAN) menggunakan 

metode USLE berbasis web berhasil dibangun dengan menggunakan 

bahasa pemrograman php dengan framework Laravel. 

2. Sistem memiliki kemampuan mengelola data faktor erosi dari input, proses 

sampai dengan output suatu lahan.  

3. Sistem dapat menghitung Tolerable Soil Loss (TSL) atau Erosi yang dapat 

ditoleransi lahan. 

4. Sistem dapat mengetahui nilai indeks bahaya erosi (IBE) dan harkatnya di 

suatu lahan. 

5. Sistem dapat mengekspor data dalam format file .csv, .xlx, pdf 

 

B. Saran 

Adapun saran dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Menambahkan fitur sistem yang dapat menginputkan data secara 

otomatis atau bisa melakukan import data dari excel. 
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2. Menambahkan fitur sistem yang dapat memilih lokasi lahan dengan 

menggunakan maps yang untuk menemukan latitude dan longitude suatu 

lahan 

3. Membuat desain antarmuka supaya terlihat lebih menarik dan nyaman 

selama mengakses web. 

4. Memperbaiki tampilan website jika diakses menggunakan website 

smartphone. 

5. Menambahkan perhitungan curah hujan yang bisa dihitung berdasarkan 

harian, bulanan dan tahunan. 

6. Menambahkan fitur tampilan data bulanan dan tahunan semua data dan 

bisa diimplementasikan ke peta digital  
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