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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada semester 

genap tahun ajaran 2014/2015. 

 

3.2 Spesifikasi Hardware dan Software yang Digunakan 

Pengembangan sistem informasi ini menggunakan satu unit notebook dengan 

spesifikasi sebagai berikut. 

1. Spesifikasi hardware yang digunakan dalam pengembangan sistem ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Tipe ACER ASPIRE 4739. 

2) Processor Intel(R) Core(TM) i3 CPU  M380 @2,53GHz 2,53 GHz. 

3) RAM DDR3 2 GB. 

4) HDD 500 GB. 

5) HD Graphics. 

2. Spesifikasi softtware yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1) Sistem Operasi Windows 7 Ultimate. 
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2) Quantum GIS 

3) Aplikasi My GPS Coordinates. 

4) MapWindow GIS. 

5) Microsoft Visual Studio 2010. 

 

3.3. Tahap Pembuatan Sistem 

Tahap pembuatan Sistem Informasi Penyebaran Wisata Kuliner di Kota Bandar 

Lampung berbasis Desktop GIS, digunakan model waterfall. Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis atau secara  berurutan dalam membangun suatu 

sistem. 

3.3.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan  merupakan tahap awal model waterfall dalam membangun 

sistem untuk mengetahui kebutuhan dari sistem yang  mencakup deskripsi sistem, 

analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional (kebutuhan-

kebutuhan selain fungsi). 

1. Deskripsi Sistem 

Desktop-GIS  Penyebaran Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung adalah 

sistem informasi geografis berbasis desktop yang memiliki fungsi 

menyajikan informasi mengenai penyebaran Wisata Kuliner di Kota 

Bandar Lampung. Sistem ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai lokasi Wisata Kuliner di Bandar Lampung melalui 

desktop dan digunakan sebagai informasi yang akurat. 
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2. Kebutuhan fungsional 

Pada Desktop-GIS Penyebaran Sebagian wisata kuliner di Bandar 

Lampung ini terdapat 2 jenis pengguna yaitu  user dan admin yang 

memiliki hak  akses yang berbeda. Berikut hak akses yang dimiliki oleh 

masing-masing pengguna. 

a. Administrator  

Hak akses yang dilakukan oleh administrator adalah mengelola data 

peyebaran wisata kuliner seperti melakukan edit data dengan 

melakukan login terlebih dahulu.  

b. User  

Hak akses yang dimiliki pengguna adalah mengetahui informasi 

penyebaran wisata kuliner di Kota Bandar Lampung. Data yang 

disajikan berupa peta, alamat, dan gambar. 

 

Fungsi-fungsi umum yang dimiliki oleh sistem ini adalah. 

1. Menyajikan informasi seputar wisata kuliner berupa titik lokasi dan 

alamat. 

2. Menyediakan fasilitas pencarian data mengenai wisata kuliner berupa peta 

dan gambar. 

 

Sedangkan fungsi-fungsi operasi peta yang dimiliki sistem adalah. 

1. Menampilkan peta wilayah Kota Bandar Lampung. 
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2. Menampilkan letak Latitude-Longitude wisata kuliner Bandar Lampung. 

3. Memperbesar dan memperkecil ukuran peta. 

4. Melakukan pergeseran posisi peta. 

5. Melakukan proses pencarian berdasarkan wisata kuliner yang ingin dilihat. 
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3.4 Diagram Alir Proses Pembuatan Desktop-GIS 

Alir pembuatan Desktop GIS penyebaran sebagian wisata kuliner di Bandar 

Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini. 

 

 

Gambar  3.1. Diagram Alir Proses Pembuatan Dekstop-GIS 
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3.5 Tahap Penelitian 

Dalam penelitian perancangan Aplikasi Desktop Sistem Informasi Geografis 

Penyebaran  sebagian Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung penulis 

melakukan 2 tahapan penelitian yaitu, tahap pengumpulan data dan tahap 

pembuatan sistem. 

3.5.1 Studi Literatur 

Pada penelitian pembuatan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis desktop 

penyebaran wisata kuliner di Kota Bandar Lampung terdapat beberapa metode 

penelitian dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi 

literatur. 

Dalam metode ini penulis mengumpulkan berbagai data dan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian melalui buku, jurnal, internet, dan situs-situs internet. 

Penulis mengumpulkan data mengenai Quantum GIS, MapWindow GIS, Microsoft 

Visual Studio 2010, dan mengenai GIS Desktop. 

3.5.2 Analisis 

a. Survey Data 

Pada metode ini penulis melakukan survey lokasi langsung terkait 

penggambilan titik koordinat Latitude-Longitude dengan menggunakan 

Handphone Android Samsung Galaxy Grand dan  menggunakan aplikasi 

GPS yaitu My GPS Coordinates. 

 

 



26 

 

b. Hasil Survey 

Data hasil survey yang sudah terkumpul di-input ke dalam Microsoft Excel 

dibagi menjadi Latitude, Longitude dan alamat ke dalam Microsoft Excel 

kemudian disimpan ke dalam format Comma Delimited (.csv). 

c. Data Lengkap 

Koordinat Latitude (garis lintang) dan Longitude (bujur) kemudian diolah 

dengan menggunakan software Quantum GIS untuk melihat titik koordinat 

tersebut pada peta diubah format titik tersebut ke dalam  format (.shp). 

3.5.3 Desain 

3.5.3.1 Use Case 

Kebutuhan fungsional sistem dapat di gambarkan dalam Use Case Diagram.  Use 

Case Diagram dari DesktopGIS penyebaran wisata kuliner di Kota Bandar 

Lampung ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. Admin dapat mengubah data, melihat 

informasi dan mencari informasi, sedangkan user hanya dapat melihat dan 

mencari informasi. 

Admin

Mengubah Data

Melihat Informasi

Mencari Informasi

User

 

Gambar 3.2 Use case Diagram 
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3.5.3.2 Activity Diagram 

Proses yang terjadi di dalam use case dari aktivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang dimulai sampai dengan berhenti digambarkan dengan Activity Diagram. 

Activity Diagram  user  pada Gambar 3.3  menjelaskan proses melihat informasi 

tampilan awal sistem yaitu membuka aplikasi, kemudian muncul halaman utama 

sistem yang menampilkan informasi peta. 

User Sistem

Membuka aplikasi Menampilkan halaman utama informasi sistem

Gambar 3.3 Activity Diagram User  Melihat Informasi 

  

Proses pada Gambar 3.4 adalah Activity Diagram Admin  untuk Melihat Informasi 

pada sistem. 

Admin Sistem

Membuka aplikasi Menampilkan halaman utama informasi sistem

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Admin  Melihat Informasi 
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Gambar 3.5  dan Gambar 3.6 merupakan Activity Diagram yang menjelaskan 

proses search ketika pengguna ingin mengetahui lokasi wisata kuliner. Pada 

Activity Diagram ini proses awalnya dimulai dengan pengguna membuka sistem 

lalu sistem menampilkan halaman utama sistem kemudian ada fasilitas search di 

sistem untuk memasukkan keyword pencarian nama wisata kuliner kemudian 

langsung ditampilkan oleh sistem hasil pencarian.  

 Gambar 3.5 merupakan Activity Diagram Proses Search User 

User Sistem

Membuka aplikasi Menampilkan halaman utama sistem

Memasukkan keyword pencarian Menampilkan hasil pencarian

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Proses Search User 

Gambar 3.6 merupakan  Activity Diagram Proses Search Admin 

Admin Sistem

Membuka aplikasi Menampilkan halaman utama sistem

Memasukkan keyword pencarian Menampilkan hasil pencarian

 

Gambar 3.6  Activity Diagram Proses Search Admin 
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Activity Diagram pada gambar 3.7  menjelaskan proses mengubah data dimulai 

dengan login yang dilakukan oleh admin dengan memberikan username atau 

password maka sistem akan memeriksa apakah username dan password yang 

masukkan benar atau salah, jika benar maka admin masuk ke dalam halaman 

admin jika salah kembali ke data login sebelumnya untuk konfirmasi  username 

dan password kemudian selanjutnya  proses mengubah data yang dilakukan oleh 

admin, pilih lihat data pada halaman utama dan sistem menampilkan data detail, 

selanjutnya admin dapat meng-edit data yang diinginkan, data yang diubah seperti 

nama kuliner, alamat, latitude dan longitude, jika sudah selesai file yang diubah 

kemudian simpan. 

Admin Sistem

Membuka Aplikasi Menampilkan halaman utama sistem

Memilih Menu Login Menampilkan Halaman Login

Mengisi Data Login

Perik

sa 

Data

Menampilkan Halaman Admin

[Jika Benar] 

[jika Salah] 

Pilih lihat Data Menampilkan Detail Data

Mengubah Data

Data Tersimpan

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Admin Proses Mengubah Data 
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3.5.3.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram (diagram urutan) adalah suatu diagram yang menggambarkan 

interaksi antar Activity Diagram dan mengidentifikasikan komunikasi diantara 

objek. Diagram ini menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh 

objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Sequence Diagram 

melihat informasi sistem dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9 yang 

menampilkan halaman peta yang berisi titik-titik lokasi wisata kuliner. 

User Halaman utama sistem

1. Membuka Aplikasi

2. Menampilkan halaman utama informasi sistem

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram Proses User Melihat Informasi Sistem 

Pada Gambar 3.9 merupakan Sequence Diagram Proses Melihat Informasi Sistem 

Admin Halaman utama sistem

1. Membuka Aplikasi

2. Menampilkan halaman utama informasi sistem

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Proses Admin Melihat Informasi Sistem 
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Terlihat pada Gambar 3.10 dan Gambar 3.11 merupakan Sequence Diagram 

Proses Search yang digunakan oleh pengguna. Pengguna menggunakan Aplikasi 

dengan membuka aplikasi, setelah itu akan tampil halaman utama sistem, yang 

berisi toolbox search dengan memasukkan keyword pencarian, kemudian 

langsung tampil hasil pencarian di halaman pencarian. 

User Halaman utama sistem

1. Membuka Aplikasi

2. Menampilkan halaman utama sistem

3. Memasukan keyword pencarian 4. Memeriksa Database

Database

5. Menampilkan hasil pencarian

 

Gambar 3.10 Sequence Diagram User Proses Search 

 

Pada Gambar 3.11  merupakan Sequence Diagram Admin Proses Search 

Admin Halaman utama sistem

1. Membuka Aplikasi

2. Menampilkan halaman utama sistem

3. Memasukan keyword pencarian 4. Memeriksa Database

Database

5. Menampilkan hasil pencarian

 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Admin Proses Search 
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Sequence Diagram Proses mengubah data dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

menjelaskan bagaimana proses berjalannya admin login sampai menampilkan 

halaman admin untuk mengubah data.  

Admin Halaman awal sistem Halaman lihat data

1. Membuka Aplikasi

2. Menampilkan halaman awal sistem

6. Memilih menu lihat data

7. Menampilkan detail data

Halaman edit data

8. Memilih menu edit data

Database

9. Menampilkan form edit data

Edit data

10. Mengubah data

11. Data tersimpan

3. Memilih menu login

Halaman menu login

4.Cek ID database

5.Jika ID benar masuk ke halaman

12.Berhasil di simpan

Gambar 3.12 Sequence Diagram Edit Data 
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3.5.3.4 Class Diagram 

Di dalam Gambar 3.13 merupakan tabel Class Diagram yang merupakan 

database, di dalam database terdiri dari 2 tabel yaitu tabel user dan tabel daftar 

kuliner  yang tidak saling berelasi karena tabel  user hanya dipakai untuk proses 

login oleh admin, sedangkan tabel daftar kuliner  yang diproses dalam sistem. 

 

Gambar 3.13 Class Diagram 

 

3.5.3.5  Desain Interface 

a. User Interface Peta 

Halaman User Interface merupakan halaman utama peta sistem Desktop 

GIS penyebaran wisata kuliner Kota Bandar Lampung.  Desain interface 

peta menunjukkan bagaimana peta ditampilkan, dapat dilihat pada Gambar 

3.13.  Bahwa pada peta terdapat header yang berisi judul peta, menu, 

about, login untuk admin mengolah data, navigasi (zoom in, zoom out, pan 

dan search), dan info detail.  
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Gambar 3.14  Rancangan Desain Tampilan 

b. Administrator Interface 

Administrator interface merupakan tampilan halaman yang hanya dapat 

diakses oleh administrator setelah melakukan proses login dengan meng-

input username dan password admin.   Desain form login dapat dilihat pada 

Gambar 3.15, sedangkan desain interface halaman utama administrator 

dapat dilihat pada Gambar 3.16 dan halaman edit data dapat dilihat pada 

Gambar 3.17. 

 

 

 

 

Gambar 3.15  Interface Form Login 

 

User ID 

Password 

Ok Cancel 

LOGIN 
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Pada Gambar 3.16 merupakan Interface Halaman Utama Administrator.  

 

Gambar 3.16  Interface Halaman Utama Administrator 

 

Di halaman utama administrator terdapat menu edit data yang dapat terlihat pada 

Gambar 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Interface Halaman Edit Data 

 

Edit Data 

 ID  : 

Nama  Cafe : 

Alamat                : 

  Save 

Latitude    : 

Longitude           : 

Kategori             : 
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3.5.4 Implementasi Coding 

Tahap desain yang telah dibuat lalu diterjemahkan dalam kode-kode program 

menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio 2010. 

3.5.4.1  Digitasi 

Digitasi merupakan usaha menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang 

datar dalam komputer atau digitasi adalah proses perubahan format gambar dari 

bentuk analog ke dalam bentuk digital.   Data peta untuk digitasi dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu data image raster dan  data tabular.  Penulis menggunakan 

perangkat lunak Quantum GIS untuk membantu pendigitasian peta.   Gambar peta 

tersebut yang akan didigitasi sehingga nantinya akan menghasilkan data spasial 

(.shp). 

3.5.4.2  Konversi ke Database Microsoft Access 

Data shapefile yang sudah ada dari Quantum GIS dikonversi ke database 

Microsoft Access. 

3.5.4.3  Konversi setting file dan scripting VB di Microsoft Visual Studio 

Setelah semua langkah konversi dan database selesai, kemudian konversi setting 

file dan scripting VB di Microsoft Visual Studio. 
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3.5.5 Testing (Pengujian Sistem) 

Setelah perangkat lunak dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic, perangkat lunak perlu diuji dan diaplikasikan untuk memastikan kesesuaian 

sistem dengan desain dan semua fungsi dapat digunakan dengan baik. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian Black box testing, 

yaitu menguji perangkat lunak tanpa memperhatikan kodingnya, hanya menguji 

masukan dan keluaran saja. Dalam pengujian ini digunakan teknik pengujian 

equivalence partitioning yang mana pengujian ini memberikan input-an dan 

memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan 

atau masih terdapat error. Pengujian ini akan di uji oleh beberapa penguji yaitu 

sebagai administrator dan calon pengguna umum dengan cara menguji langsung 

sistem dan kemudian mengisi quisioner yang telah disiapkan oleh penulis guna 

untuk mengoreksi apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan. 

 

3.5.6 Laporan 

Setelah semua proses pembuatan sistem selesai dan sistem telah sesuai, maka 

proses akhir membuat laporan hasil penelitian yang biasa disebut tugas akhir 

perkuliahan (skripsi). 

 

 

 


