
BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Implementasi 

 Implementasi merupakan tahap pengembangan rancangan menjadi kode 

program.  Pada awal bagian ini akan dijabarkan spesifikasi perangkat keras dan 

perangkat lunak pada program yang diimplementasikan. Bagian utama dari 

implementasi adalah penjabaran rancangan menjadi kelas yang diinput dalam 

Quantum GIS. Disamping itu, disajikan tampilan Sistem Informasi Geografis 

(GIS) lokasi pangkalan minyak tanah di Pangkalpinang setelah diimplementasikan 

pada website. 

 

5.1.1 Batasan Implementasi 

 Dalam menginplementasikan sistem ini, ada beberapa hal yang perlu 

dijadikan sebagai batasan implementasi, yaitu : 

a. Manipulasi data hanya bisa dilakukan di server Sistem Informasi Geografis 

(GIS) lokasi pangkalan minyak tanah di Pangkalpinang. 

b. Aplikasi ini hanya menampilkan informasi lokasi yang terintegritas dengan 

Lizmap. 

c. Data yang dimasukkan ke database untuk tahap implementasi hanya sebatas 

contoh. 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras 

 Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat dan dijelaskan 

sebelumnya, dibutuhkan beberapa perangkat keras untuk menyajikan sistem ini, 

yaitu : 

a. Satu unit GPS 

b. Satu unit seperangkat komputer atau Laptop 

 

5.1.3 Spesifikasi Perangkat Lunak 

 Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat dan dijelaskan 

sebelumnya, dibutuhkan beberapa perangkat lunak untuk membuat sistem 

informasi geografis lokasi pangkalan minyak tanah di Pangkalpinang,  

diantaranya : 

a. Sistem Operasi 

Sistem operasi yang bisa digunakan adalah Windows (X, Vista, 7, 8), Linux, 

OS X. Adapun dalam pembangunan sistem ini menggunakan Windows 7. 

b. Program pendukung 

Dalam hal ini menggunakan Quantum GIS Lisboa 1.8.0, Dreamweaver, 

XAMPP, dan aplikasi pendukung GIS lainnya. 

c. Apache OSGeo4W Quantum GIS 

d. Lizmap Web Client 

e. Text Editor : notepad, wordpad dan lainnya. 

f. Browser internet : Ms. Internet Explorer, Opera, Mozilla, Google Chrome, 

dan lainnya. 

 

5.1.4 Digitasi Pada Peta 

 Digitasi dilakukan pada peta Bangka Belitung dilakukan secara manual 

dengan menggunakan perangkat lunak Quantum GIS Lisboa 1.8.0, sehingga akan 

dihasilkan suatu file gambar dengan format shapefile. Adapun tahap pendigitasian 

tersebut dapat diuraikan dengan implemenasi sebagai berikut : 



a. Menjalankan Software Quantum GIS Lisboa 1.8.0 

 
Gambar 5.1 menjalankan Quantum GIS Lisboa 1.8.0 

 

b. Menambahkan lapisan vector 

 
Gambar 5.2 menambahkan lapisan vector 

 

 

 

 

 



c. Tampilan peta Bangka Belitung setelah ditambahkan lapisan vector 

 
Gambar 5.3 Tampilan peta Bangka Belitung 

 

d. Menambahkan lapisan text delimited 

 
Gambar 5.4 lapisan text delimited 

 

 

 

 

 



e. Konversi file koordinat CSV menjadi shapefile 

 
Gambar 5.5 konversi CSV ke shapefile 

 

f. Tampilan titik koordinat pangkalan minyak tanah 

 
Gambar 5.6 tampilan titik koordinat pangkalan minyak tanah 

 

 

 

 



g. Proses digitasi layer titik koordinat 

 
Gambar 5.7 proses digitasi layer titik koordinat 

 

h. Proses digitasi selesai, simpan project 

 
Gambar 5.8 menyimpan project 

 

 

 

 

 



i. Instalasi Apache OSGeo4W Map Server 

 
Gambar 5.9 Instalasi Apache OSGeo4E Map Server 

 

j. Buka project, konfigurasi lapisan semua layer menjadi old symbology 

 
Gambar 5.10 Konfigurasi lapisan layer 

 

 

 

 

 



k. Konfigurasi sistem referensi koordinat (CRS) 

 
Gambar 5.11 Konfigurasi CRS 

 

l. Konfigurasi ows server 

 
Gambar 5.12 Konfigurasi OWS server 

 

 

 

 

 



m. Konversi project qgs menjadi file MAP 

 
Gambar 5.13 Konversi project qgs menjadi MAP 

 

n. Login admin Lizmap Web Client 

 
Gambar 5.14 Login admin Lizmap Web Client 

 

 

 

 

 



o. Tampilan setelah masuk Login ke Lizmap Web Client 

 
Gambar 5.15 Login Lizmap Web Client 

 

p. Membuat repository di Lizmap Web Client 

 
Gambar 5.16 Membuat repository baru 

 

 

 

 



q. Tampilan repository baru di Lizmap Web Client 

 
Gambar 5.17 Tampilan repository baru 

 

5.1.5 Implementasi Basis Data 

 Implementasi basis data diambil berdasarkan perancangan basis data yang 

dibuat sebelumnya. Secara fisik, implementasi basis data diimplementasikan 

menggunakan perangkat lunak MySQL Server, gambar – gambar berikut 

menggambarkan struktur tabel yang diimplementasikan pada basis data. 

a. Gambar berikut adalah MySQL database tabel admin 

 
Gambar 5.18 MySQL database tabel admin 

 

 



b. Gambar berikut adalah MySQL database tabel pangkalan 

 
Gambar 5.19 MySQL database tabel Pangkalan 

 

c. Gambar berikut adalah MySQL database tabel rencana penyaluran 

 
Gambar 5.20 MySQL database tabel rencana penyaluran 

 

d. Gambar berikut adalah MySQL database tabel pengunjung 

 
Gambar 5.21 MySQL database tabel pengunjung 



e. Gambar berikut adalah MySQL database tabel buku tamu 

 
Gambar 5.22 MySQL database tabel buku tamu 

 

5.1.6 Implementasi Rancangan Antar Muka 

 Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap halaman web yang 

dibuat. Implementasi antarmuka yang dibuat untuk semua pengguna, yaitu 

pengunjung, admin, operator. Berikut ini merupakan tampilan webgis : 

a. Tampilan halaman home 

 

Gambar 5.23 Tampilan halaman home 

 

b. Tampilan halaman profil  

 

Gambar 5.24 Tampilan halaman profil  

 

c. Tampilan halaman galery foto 

 

Gambar 5.25 Tampilan halaman galery foto 

 

d. Tampilan halaman pangkalan 

 

Gambar 5.26 Tampilan halaman pangkalan 

 

e. Tampilan halaman penyaluran 



 

Gambar 5.23 Tampilan halaman penyaluran 

f. Tampilan halaman location 

 

Gambar 5.24 Tampilan halaman location 

 

g. Tampilan halaman hubungi kami 

 

Gambar 5.25 Tampilan halaman hubungi kami 

 

h. Tampilan halaman peta lengkap dalam website 

 
Gambar 5.26 Tampilan halaman peta lengkap dalam website 

 

5.2 Pengujian Internal 

 Pengujian internal dilakukan untuk melihat hasil system yang dibuat, 

apakah berjalan dengan baik atau masih ada error. Yang dihasilkan dalam proses 

ini adalah : 

a. Tampilan setelah masuk ke admin 



 
Gambar 5.27 Tampilan setelah masuk ke admin 

 

b. Tampilan view peta 

 
Gambar 5.28 Tampilan view peta 

 

c. Tampilan setelah peta masuk 



 
Gambar 5.29 Tampilan setelah peta masuk 

 

5.3 Upload website ke hosting 

 

 

5.4 Pengujian oleh user 

 

 

 

 

 

5.2 Kelebihan dan Kekurangan Program 

5.2.1  Kelebihan Program 

 Kelebihan dari web GIS diatas adalah : 

a. Satu data yang terpusat 

b. Bisa menjangkau pengguna yang luas bahkan seluruh dunia, dengan biaya 

yang cukup murah. 

c. Pengguna tidak perlu perangkat lunak khusus, cukup menggunakan internet 

browser seperti IE, Mozilla Firefox, dan sebagainya. 

d. Penggunaan yang lebih mudah 



 

5.2.2 Kekurangan Program 

 Kekurangan dari web GIS diatas adalah : 

a. Waktu akses tergantung pada komputer server, compute client, koneksi 

internet, traffic website, dan efisiensi data. 

b. Resolusi dan ukuran display perlu diperbaiki diantaranya adalah support dual 

monitor, high resolution setting, toolbar, dan menu browser, layout yang 

efisien. 

c. Kompleksitas dan ketahanannya. 

 

5.3 Kesimpulan dan Saran 

5.3.1 Kesimpulan 

 Dengan dibuatnya SIstem Informasi Geografis lokasi pangkalan minyak 

tanah di Kota Pangkalpinang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dibangunnya Sistem Informasi Geografis ini, pangkalan minyak tanah yang 

ada di Kota Pangkalpinang dapat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia 

bahkan luar negeri sekalipun. 

b. Dengan adanya sistem ini masyarakat bisa dengan mudah mencari dan 

mendapatkan informasi tentang pangkalan minyak tanah yang ada di 

Pangkalpinang. 

 

5.3.2 Saran 

 Sistem informasi geografis ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan dan 

penyempurnaan lebih lanjut. Adapun saran agar perangkat lunak ini bisa berfungsi 

dengan lebih optimal adalah : 

a. Agar penyampaian informasi pangkalan minyak tanah lebih lengkap, 

sebaiknya ditambahkan data spasial denah setiap pangkalan. 

b. Fasilitas pencarian rute bisa dikembangkan lagi untuk mencari suatu lokasi 

tidak hanya terbatas pada antar bangunan. 



c. Menambahkan fasilitas simulasi jalan yang saat ini sedang dikembangkan oleh 

Google Maps, namun saat ini data simulasi untuk Negara Indonesia belum 

ada. 

d. Menambahkan fasilitas translate pada bahasa lain.  

 

 

  


