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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Lokasi Studi (Kota Salatiga) 

Kota Salatiga terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. 

Terletak antara 007
0
.17’ dan 007

0
.17’.23” LS dan antara 110

0
.27’.56,81” dan 

110
0
.32’.4,64” BT. Letak kota Salatiga cukup strategis karena pada jalur 

transportasi darat utama Jakarta – Semarang – Surakarta - Surabaya dan terletak di 

antara dua pusat kota pengembangan yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. 

Sedangkan secara morfologis, Kota Salatiga berada di daerah pedalaman, kaki 

gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil antara lain Gajah Mungkur, 

Telomoyo, dan Payung Rong. 

Secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan, 

yang terbagi lagi menjadi total 199 Rukun Warga (RW) dan 1055 Rukun 

Tetangga (RT). Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2012 tercatat sebesar 

56.781 km
2
. Luas yang ada terdiri dari 7.870 km

2
 ( 14 persen ) lahan sawah dan 

48.911 km
2
 ( 86 persen) bukan lahan sawah. 

 

Tabel III.1 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kota Salatiga 

(Kecamatan) 

Kecamatan 

Profil 

Luas (ha) 
Jumlah 

RW 
Jumlah 

RT 

Sidorejo 1.624.720 59 299 

Tingkir 1.054.850 48 282 

Argomulyo 1.852.690 56 255 

Sidomukti 1.145.850 36 219 

 

 

 

 

 



III-2 
 

Tabel III.1 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kota Salatiga 

(Kelurahan) 

Kelurahan 

Profil 

Luas 
(ha) 

Jumlah 
RW 

Jumlah 
RT 

Blotongan 423.800 15 71 

Sidorejo Lor 271.600 14 87 

Salatiga 202.000 12 79 

Bugel 294.370 6 20 

Kauman Kidul 195.850 7 23 

Pulutan 237.100 5 19 

Kutowinangun 293.750 14 152 

Gendongan 68.900 5 37 

Sidorejo Kidul 277.500 8 30 

Kalibening 99.599 3 9 

Tingkir Lor 177.300 8 23 

Tingkir Tengah 137.801 10 31 

Noborejo 332.200 10 36 

Ledok 187.330 13 64 

Tegalrejo 188.430 9 56 

Kumpulrejo 629.030 10 42 

Randuacir 377.600 8 35 

Cebongan 138.100 6 22 

Kecandran 399.200 6 23 

Dukuh 377.150 9 70 

Mangunsari 290.770 14 87 

Kalicacing 78.730 7 39 

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga, 2012 

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan survei untuk memetakan kantor-

kantor pelayanan umum sesuai batasan-batasan yang sudah ditentukanyaitu 

meliputi empat Kantor Kecamatan, 22 Kantor Kelurahan, empat Kantor Urusan 

Agama (KUA), dan enam Puskesmas beserta 19 Puskesmas Pembantu yang ada di 

Kota Salatiga. 
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3.2 Alat dan Program Pendukung 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dispesifikasikan menjadi 

hardware, software dan alat survei yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1). Perangkat keras (hardware), yang seperangkat laptop dengan spesifikasi 

Processor Intel(R) Core(TM) i5 CPUM 450 @2.40 GHz, Hardisk 450 GB, 

RAM 2.00GB. 

2). Perangkat lunak (software), yang terdiri dari: 

a. ArcGIS 10.1 

b. Java OpenStreetMap (JOSM) Editor 7347 

c. XAMPP 

d. OpenStreetMap API 

e. YOURS API 

f. Notepad ++ 

g. Mozilla Firefox 

h. Microsoft Office Word 2007 

i. Microsoft Office Excel 2007 

j.  Microsoft Visio 2007 

3).  Alat survei, yang terdiri dari: 

a. GPS Handheld Trimble Juno SB 

b. Camera Phone Samsung 

c. Motor 
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3.3 Diagram Alir Pelaksanaan 

 

Gambar III.1 Diagram Penelitan Pembuatan Aplikasi  
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3.4 Pengadaan Data 

3.4.1 Pengadaan Data Spasial 

Data spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kota  

Salatiga hasil download dari layanan peta OpenStretMap melalui aplikasi Java 

OpenStreetMap Editor. Citra Bing Sat kota Salatiga untuk kesesuaian atribut-

atribut dalam peta OpenStreetMap dengan citranya. 

Data persebaran titik-titik koordinat kantor-kantor pelayanan umum se-

kota Salatiga yang diperoleh dari hasil marking points di lapangan dengan GPS 

Handheld. Hasil titik-titik koordinat dalam format .shp yang dikonversi ke dalam 

format .kml dengan sistem proyeksi Mercator, datum WGS 84. Data posisi objek 

kantor-kantor pelayanan umum dapat dilihat pada Lampiran. 

 

3.4.2 Pengadaan Data Atribut dan Foto 

Data atribut yang tersedia dalam penelitian ini adalah informasi fisik 

maupun non-fisik mengenai unit sarana dan prasarana kantor pelayanan umum di 

lingkup kelurahan dan kecamatan yang sumber datanya diperoleh dari Bappeda 

Kota Salatiga, data sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas dan 

Puskesmas Pembantu yang sumber datanya diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota 

Salatiga, serta sumber data penunjang lainnya yang diperoleh dari hasil survei dan 

wawancara langsung di lapangan. 

 

3.5 Pengolahan Data 

3.5.1 Pengolahan Data Spasial 

Pengolahan data spasial diawali dengan editingpeta dan data posisi objek 

hasil survei lapangan dalam bentuk shapefile. Data posisi objek tersebut diperoleh 

dari hasil tracking GPS dengan format decimal degrees yang bereferensi sistem 

proyeksi Mercator dan memiliki ellipsoid referensi WGS 84. 

Agar file hasil survei dapat terbaca di OpenStreetMap, file harus terlebih 

dahulu dikonversi ke format yang kompetible di OpenStreetMap yaitu dalam 

format antara lain *.osm, *.gpx *.kml. Dalam hal ini penulis melakukan konversi 

file .shp ke file .kml. 
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Konversi data dilakukan menggunakan ArcGIS 10.1, yaitu dengan 

memunculkan Data Interopability pada pilihan menu Tools>Extensions. 

Kemudian untuk menghasilkan file dalam format .kml, dilakukan Quick Export 

pada menu Data Interopability Tools di ArcToolbox. 

 

3.5.2 Pengolahan Data Atribut 

 Data atribut yang diperoleh disusun menjadi sebuah tabel pada Ms. Excel 

secara lengkap. Data atribut dimasukkan ke setiap titik dan luasan yang 

merepresentasikan kantor-kantor pelayanan umum pada proses editing data 

menggunakan JOSM. 

 

3.6 Memulai dengan OpenStreetMap 

Peta OpenStreetMap dapat dikunjungi di alamat www.openstreetmap.org. 

Setiap orang mempunyai kesempatan untuk membangun petanya sendiri dan 

melengkapi informasi spasial di OSM. Komponen utama dalam penatakelolaan 

data spasial dalam OSM yaitu kesepakatan, orang dan sumber daya geospasial. 

Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya kesamaan dalam 

representasi dalam melihat model data. Orang disini berfungsi untuk membuat, 

menjaga dan menggunakan kesepakatanm dan membangun, mengkonfigurasikan 

dan memanfaatkan sumberdaya geospasial dan komunitas. Yang terakhir, sumber 

daya geospasial, yang terdiri atas komponen data geospasial dan teknologi. 

Dengan memanfaatkan teknologi terkini, OSM memiliki sistem yang mampu 

menjalankan fungsi-fungsi pengumpulan data, pengelolaan basis data, serta 

distribusi data. 

http://www.openstreetmap.org/
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Gambar III.2 Tampilan Peta di OpenStreetMap 

Untuk memulai melakukan pemetaan dengan OpenStreetMap, terlebih 

dahulu harus membuat akun dengan meng-klik  Sign Up dipojok kanan atas 

halaman website dan mengisi formulir didalamnya dengan lengkap.  

 

3.7 Editing Data dengan JOSM 

 Salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan editing peta 

OpenStreetMap yaitu dengan JOSM. JOSM merupakan aplikasi Java berbasis 

desktop yang bisa digunakan secara offline. JOSM mempunyai berbagai fitur 

editing dengan beberapa preferensi didalamnya seperti misal Building tools untuk 

menggambar bengunan dengan atribut dan preset tags yang bisa diatur 

penggunanya. Dengan JOSM dilakukan pemberian atribut untuk setiap titik kantor 

pelayanan umum yang dimaksudkan. 

 

3.7.1 Pengaturan Awal JOSM 

Sebelum memulai menggunakan JOSM, terlebih dahulu dilakukan 

perubahan terhadap beberapa pengaturan yang akan lebih memudahkan saat 

proses editing. Untuk mengubah pengaturan klik Edit > Preferences. 
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Gambar III.3 Menu Preferences JOSM 

Lakukan beberapa pengaturan pada menu Preferences: 

1). Connection Settings: berfungsi untuk mengkoneksikan editing di JOSM 

dengan akun di web openstreetmap.org dan OSM API. Pilih  , kemudian 

masukkan akun OSM beserta password–nya. Akun yang dimasukkan 

haruslah sama dengan yang didaftarkan di website OSM. Masukkan alamat 

email (aufangeodet@gmail.com) kemudian passwordnya di kolom 

Authentication dengan memilih basic authentication. 

2). Map Projection: untuk memilih proyeksi peta yang digunakan, proyeksi yang 

digunakan harus disesuaikan dengan proyeksi citra yang akan ditampilkan. 

Pilih , kemudian pilih Mercator, koordinat dalam bentuk decimal 

degrees dan ukuran pengukuran dalam metric. Sistem proyeksi Mercator 

dipilih menyesuaikan citra Bing Sat yang digunakan sebagai referensi saat 

dijitasi juga menyesuaikan dengan sistem yang digunakan saat pengkodingan 

nantinya. 

3). Tagging Presets: untuk menambahkan presets yang berupa data khusus yang 

diinginkan kedalam OSM. Pilih  kemudian klik tagging presets, aktifkan 

presets buildings Indonesia. Preset building Indonesia merupakan fasilitas 

mailto:aufangeodet@gmail.com
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preset khusus yang diberikan layanan JOSM untuk pembentukan gedung-

gedung berupa poligon atau luasan yang didalamnya dapat diisi dengan preset 

sesuai karakter fisik gedung tersebut. 

4). Plugins: untuk menambahkan plugins yang digunakan, seperti building tools, 

open data, dan direct upload. Pilih  kemudian check plugin yang ingin 

ditambahkan > update plugins. Plugin yang digunakan disesuaikan dengan 

kebutuhan seperti salah satunya penggunaan plugin direct upload untuk 

keperluan unggah data ke web OSM setelah selesai dilakukan proses editing 

di JOSM. 

5). Imagery Preferences: untuk menambahkan citra yang akan ditampilkan. Pilih 

 kemudian check citra Bing Sat. Dalam proses editing dengan JOSM 

terdapat beberapa pilihan citra maupun peta dasar yang bisa digunakan seperti 

citra Bing Sat, Map Box Satellite, MapQuest dan peta OpenStreetMap. Citra 

digunakan untuk referensi dalam editing dan tagging, seperti dijitasi jalan, 

bangunan, sungai dan sebagainya. Selain itu citra juga digunakan sebagai 

validasi antara hasil editing dengan keadaan dilapangannya. 

 

3.7.2 Download Data dari OpenStreetMap 

 Download data dari OSM digunakan untuk menampilkan data yang sudah 

terbangun sebelumnya dalam peta OSM, sehingga nantinya bisa digunakan dan 

dilengkapi lewat editor JOSM. Data tersebut merupakan data hasil editing peta 

dari para kontributor OpenStreetMap yang telah menggunggah hasil editing-nya. 

Pilih File>Download from OSM, buat luasan area yang akan di unduh, dalam hal 

ini area yang digunakan yaitu area yang mencakup seluruh wilayah Kota Salatiga. 

Check openstreetmap data dan raw GPS data pada data source and types.  
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Gambar III.4 Download dari OSM 

 

3.7.3 Melengkapi Data dengan JOSM 

Hasil unduhan peta dari OSM ditampilkan di JOSM. Untuk melengkapi 

data dari peta yang sudah ada dilakukan dijitasi untuk jalan, bangunan dan batas 

administrasi dengan mengacu pada citra satelit. Citra yang digunakan yaitu Bing 

Sat yang ditampilkan lewat Imagery>Bing Sat. 

 

Gambar III.5 Dijitasi Peta di JOSM 

Untuk membangun Sistem Informasi Geografis mengenai persebaran 

kantor pelayanan umum di Kota Salatiga, dimasukkan data hasil survei beserta 
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atributnya. Data survei yang dimasukkan yaitu data hasil marking points kantor-

kantor pelayanan umum yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam format .kml. 

Data hasil survei di lapangan maupun hasil dijitasi sebelum diunggah di server 

OSM harus telah memenuhi syarat, yaitu benar secara topologi maksudnya adalah 

objek hasil dilapangan sesuai dengan referensi citranya, dan sudah memuat data 

atribut yang sesuai dengan kriteria kelasnya menggunakan presets yang telah 

tersedia. Gambar III.6 menunjukkan contoh pengisian data atribut kantor di 

JOSM menggunakan presets: building. Beberapa informasi yang dimasukkan 

meliputi: nama kantor, alamat ID, alamat kota, alamat jalan, nomer telepon,tipe 

bangunan, nomer kode/simbol, dan jam pelayanan. 

 

Gambar III.6 Pengisian Data Atribut menggunakan Preset di JOSM 

Setelah data dan atributnya diatas selesai dimasukkan dan sebaran titik 

beserta dijitasi jalan sudah sesuai dengan yang ada pada citra maka langkah 

berikutnya yaitu meng-upload file-file di tiap layer di JOSM ke website 

OpenStreetMap. Untuk meng-upload hasil kerjaan, pilih File>Upload Data. Pada 

kotak dialog seperti pada Gambar III.7 menampilkan daftar objek yang sudah 

ditambahkan, edit maupun dihapus. Lakukan pengisian deskripsi mengenai 

perubahan yang telah digunakan, pastikan juga aplikasi JOSM sudah terintegrasi 

dengan OSM lewat login di connection settings dan lewat web OSM sebelum 
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meng-uploadnya. Hasil dari upload data bisa dilihat di web openstreetmap.org 

seperti pada  Gambar III.8. 

 

Gambar III.7 Upload ke OSM 

 

 

Gambar III.8 Hasil Upload di openstreetmap.org 
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3.8 Pembentukan Basis Data 

Pembentukan basis data ini bertujuan untuk mempermudah proses 

pembuatan aplikasi Sistem Informasi Geografis. Pembentukan Basis data pada 

penelitian ini menggunakan MySQL di phpMyAdmin Database Manager Version 

5.5.9 dengan XAMPP. Langkah pertama yaitu mengaktifkan Apache dan MySQL 

yang bertujuan untuk mengaktifkan fungsi local server. Pembuatan database 

dengan tampilan sebagai berikut:  

 

Gambar III.9 Tampilan Awal XAMPP 

Untuk menampilkan tampilan phpMyAdmin, buka web browser dan ketik 

localhost pada url addressnya. Pada tampilan awal XAMPP, kemudian pilih 

phpMyAdmin. 

Pembuatan database diawali dengan create new database, dan 

mengisikan nama database yaitu dengan klik create dan database akan terbentuk. 

Dengan terbentuknya database baru tersebut, dilakukan penyusunan tabel baru 

yang dimasukkan pada database tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu 

dengan memilih kolom tabel baru, masukkan nama tabel yang akan dibuat, 

kemudian menentukan jumlah field dan klik go. Maka tabel baru akan terbentuk. 

Selanjutnya mengisi field yang kosong dalam tabel tersebut. Dalam 

mengisi field tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya : 
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Tabel III.2 Berbagai Tipe Input Dalam Pembuatan Tabel Database 

No Tipe Fungsi 

1 Field untuk memberi nama tiap kolom tabel 

2 Jenis tipe data dari kolom. 

3 Ukuran digunakan untuk member nilai berapa panjang 

maksimal dari data tiap kolom. 

4 Indeks pilih mana kolom yang akan dijadikan sebagai 

Primary Key. 

 Pembuatan database pada penelitian ini yaitu kantor pelayanan umum 

dengan nama database “kantor”, yang terdiri dari lima tabel yang berisi 

kecamatan, kelurahan, kua, puskesmas dan puskesmas pembantu. Berikut contoh 

struktur basisdata “kantor”, struktur dari pembentukan tabel kecamatan dan isi 

dari tabel kecamatan  yang sudah dibuat: 

 

 

Gambar III.10 Struktur Basisdata “kantor” 

 

Gambar III.11 Sruktur Tabel Kecamatan 
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Gambar III.12 Isi Tabel Kecamatan 

 

3.9 Perancangan Aplikasi Kantor Pelayanan Umum 

Pada Sistem Informasi Geografis berbasis Web yang akan ditampilkan 

pada aplikasi ini berupa tampilan peta yang mengambil peta OpenStreetMap 

dengan pemanggilan peta dengan OSM API kemudian menampilkan marker-

marker dari kantor pelayanan umum yang berintegrasi langsung dengan database 

dan dibutuhkan beberapa file yang saling berhubungan. Ada beberapa proses 

dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi geografis kantor pelayanan 

umum di Kota Salatiga. Proses perancangan dapat dilihat pada flowchart berikut: 

1). Flowchart desain SIG 

 Rancangan arsitektur desain aplikasi SIG yang dibuat seperti pada gambar 

berikut: 
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Gambar III.13 Flowchart Desain SIG Kantor Pelayanan Umum 

2). Flowchart Proses Tampilan Peta 

 Alur dalam proses menampilkan peta OpenStreetMap yang dibuat seperti 

pada gambar berikut: 

 

Gambar III.14 Flowchart Tampilan Peta 

3). Flowchart Proses Routing 

 Pada aplikasi ini ditampilkan fitur pencarian rute menuju kantor pelayanan 

umum yang ingin dituju. Berikut flowchart dalam pengadaan pencarian rute 

tersebut. 
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Gambar III.15 Flowchart Pencarian Rute 

 Setelah dilakukan perencanaan untuk website-nya, langkah selanjutnya 

yaitu membuat folder penyimpanan untuk file-file website tersebut yang biasa 

disebut folder path. Folder path terletak pada root server yang pada XAMPP 

dengan nama folder htdocs. Didalam htdocs ini folder path dibuat dengan nama 

folder “kantor”. Folder path ini sekaligus menjadi folder utama dalam 

penyusunan web yang mana juga berfungsi sebagai nama alamat saat akases di 

web secara localhost. Untuk mengakses halaman web ini, di browser dituliskan 

http://localhost/kantor dan untuk letak direktori file-nya terdapat di 

C:\XAMPP\htdocs\kantor. Gambar III.16 menunjukkan folder-folder dan file-file 

penyusun dari website ini yang diantaranya terdiri dari folder component, css, 

fonts, img, js, kml, lib dan theme. 

 

http://localhost/kantor
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Gambar III.16 Isi dari Folder “kantor” Sebagai Tempat Penyimpanan File-file 

Website 

3.10 Pembuatan Interface Sistem Informasi Geografis 

 Interface adalah mekanisme yang menghubungkan antara pengguna 

dengan sistem. Antarmuka (Interface) dapat menerima dan memberi informasi 

kepada pengguna. Sebelum membuat tampilan antarmuka dari semua form pada 

website, sebaiknya membuat rancangan terlebih dahulu desain tampilan yang akan 

ditampilkan dalam website.  

Rancangan web pada penelitian ini dibuat dalam satu halaman yang 

menjorok kebawah untuk tampilan fitur-fitur utamanya. Hal ini dipilih untuk 

kemudahan bagi pengguna dalam membaca website. Tampilan yang dipilih juga 

user friendly yang memungkinkan untuk kemudahan aksesnya baik untuk web 

browser maupun secara mobile tanpa mengurangi fungsi fitur-fitur didalamnya.  

Berikut struktur menu dari sistem informasi geografis untuk memudahkan dalam 

rancangan website. 



III-19 
 

 

Gambar III.17 Rencangan Desain Interface Web 

 Desain interface dari pembuatan web ini menggunakan template layout 

halaman web yang dapat digunakan secara gratis yang bisa diunduh di 

startboostrap.com. Script yang digunakan untuk memanggil dan melakukan 

pengaturan adalah sebagai berikut: 

a). Penggunaan meta tag untuk atribut charset yang dipakai. Meta tag 

biasanya di tempatkan pada bagian head dari HTML yang terdiri dari 

beberapa meta tag dengan atribut yang berbeda-beda. Seperti untuk 

pengguanaan <meta charset="utf-8"> dimaksudkan untuk 

pendeklarasian huruf yang digunakan dalam web, yaitu huruf latin. 

b). Penggunaan template untuk desain header web yang dideklarasikan 

dengan bahasa CSS. 

 <!-- Bootstrap Core CSS --> 

     <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

  <!-- Custom CSS --> 

     <link href="css/stylish-portfolio.css" rel="stylesheet"> 
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c) Penggunaan fonts sesuai template web yang dipakai. 

 <!-- Custom Fonts --> 

     <link href="font-awesome-4.1.0/css/font-awesome.min.css" 

rel="stylesheet" type="text/css"> 

     <link 

href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro

:300,400,700,300italic,400italic,700italic" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

  

Untuk bagian-bagian dari interface ini terbagi menjadi dua komponen 

yaitu web statis dan web dinamik. Web statis adalah website dimana pengguna 

tidak bisa mengubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan 

browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar 

pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak memliki database, 

data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah 

sintaksnya. Dokumen web yang dikirim kepada client akan sama isinya dengan 

apa yang ada di web server. Pada aplikasi ini terdapat bagian-bagian yang bersifat 

statis yang  script-nya disusun dengan bahasa HTML. 

1). Judul (Header) 

 Pada komponen ini ditampilkan judul dari aplikasi web yang digunakan. 

Bahasa yang digunakan yaitu bahasa HTML yang terletak pada file index.php.  

2). Home 

 Pada bagian Home ditampilkan uraian mengenai website ini beserta 

maksud dan tujuan dibuatnya website ini. Pada tampilan home ini disusun satu 

paragraf dalam bahasa HTML meliputi head dan body. Head diisi dengan judul 

aplikasi sesuai yang dicantumkan pada bagian header, sedangkan body berisi 

paragraf  penjelasan dari website ini. 

3). About 

 Sama seperti pada bagian Home, pada bagian About berisi paragraf yang 

menjelaskan kantor pelayanan umum, SIG dan OpenStreetMap secara umum. 

Yang perlu diperhatikan yaitu stuktur paragrafnya yang harus disesuaikan dengan 

yang ada pada tampilan web. 
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4). Contact Us (Footer) 

Pada halaman contact us yang sekaligus menjadi footer dalam tampilan 

website ini dirancang untuk pengguna yang ingin meninggalkan pesan terkait 

fitur, tampilan dan konten dalam website ini. Pada halaman ini pengguna bisa 

meninggalkan alamat email yang bisa di hubungi agar dapat saling berinteraksi 

dengan admin. 

 

Web dinamis adalah jenis web dimana terdapat, interaksi yang antara 

pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari 

halaman tertentu dengan menggunakan browser. Request (permintaan) dari 

pengguna dapat diproses oleh server yang kemudian ditampilkan dalam isi yang 

berbeda-beda menurut alur programnya. Halaman-halaman web tersebut memiliki 

database. Web dinamis, memiliki data dan informasi yang berbeda-beda 

tergantung input apa yang disampaikan client. Dokumen yang sampai di client 

akan berbeda dengan dokumen yang ada di web server. 

Perbedaan antara web dinamis dengan web statis yaitu diantaranya yaitu 

dilihat dari interaksi anata user dan pihak administrator yang tidak terjadi pada 

web statis. Selanjutnya dari segi bahasa pemrograman yang digunakan. Web statis 

hanya menggunakan HTML saja, atau paling tidak bisa ditambah dengan CSS. 

Sedangkan web dinamis menggunakan bahasa pemrograman web yang lebih 

kompleks seperti PHP, ASP dan JavaScript. Dari segi database, web dinamis 

menggunakan database seperti MySQL, Oracle, dll untuk menyimpan dan 

memroses data.  

Penggunaan komponen web dinamis dalam aplikasi ini diantaranya yaitu: 

1). Daftar Kantor Pelayanan Umum 

 Daftar kantor pelayanan umum meliputi kantor kecamatan, kelurahan, 

KUA,  dan Puskesmas beserta Pustu yang masing-masing direpresentasikan lewat 

icon. Ketika icon diklik maka akan masuk ke halaman baru yang berisi tabel 

informasi dari masing-masing icon. Halaman baru dibentuk lewat file php untuk 

masing-masing icon yang terhubung dengan file index.php. Tabel informasi 

dipanggil dari database yang sudah dibuat sebelumnya dengan phpMyAdmin.   

http://www.carawebs.info/2013/01/tutorial-javascript.html
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Pada halaman tabel informasi dari kantor pelayanan umum ini terdapat 

query mysql yang digunakan agar dapat terhubung dengan database. Query yang 

digunakan pada halaman ini yaitu: 

a). Untuk menampilkan data kantor kecamatan, $sql = 

mysql_query("SELECT * FROM kecamatan ");  

b). Untuk menampilkan data kantor kelurahan, $sql = 

mysql_query("SELECT * FROM kelurahan "); 

c). Untuk menampilkan data KUA, $sql = mysql_query("SELECT * FROM 

KUA"); 

d). Untuk menampilkan data Puskesmas, $sql = mysql_query("SELECT * 

FROM Puskesmas"); 

e). Untuk menampilkan data Puskesmas Pembantu, $sql = 

mysql_query("SELECT * FROM Pustu"); 

 

2). Marker pada Peta yang Terhubung dengan Database 

 Pada peta OpenStreetMap yang digunakan, dilakukan penempatan marker 

yang merepresentasikan simbol dari masing-masing kantor pelayanan umum. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui persebaran titik-titik kantor pelayanan umum. 

Marker-marker ini terhubung dengan database saat dilakukan klik pada iconnya. 

markers = new OpenLayers.Layer.Markers( "Markers" ); 

map1.addLayer(markers); 

 

Untuk pemberian icon dan menghubungkan pada database disusun script php 

seperti dibawah ini. 

//Adding Marker Kecamatan 

<?php 

$sql = mysql_query("SELECT * FROM kecamatan"); 

 while($s = mysql_fetch_array($sql)){ 

  echo 

"addMarker($s[lon],$s[lat],'img/kecamatan.png','kecamatan',$s[id])

; \n"; 

 } 
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$sql = mysql_query("SELECT * FROM kecamatan"); digunakan 

untuk fungsi query pemanggilan database yang akan dimunculkan saat marker 

diklik."addMarker($s[lon],$s[lat]mewakili letak marker sesuai koordinat 

lintang dan bujurnya. 'img/kecamatan.png' merupakan icon gambar sebagai 

marker dan ,'kecamatan',$s[id])merupakan tabel di database yang dipanggil.  

Tabel III.3 Informasi dari Marker yang Ditampilkan 

Nama Kecamatan Kantor Kecamatan Argomulyo 

Alamat Jl. Argosari Km 1, Salatiga 

No Telepon 01298-323055 

Longitude 110.505551420059 

Latitude -7.35592058991438 

Foto 

 

 

 Tabel III.3 merupakan informasi yang akan ditampilkan saat marker 

kantor kecamatan Argomulyo diklik. Untuk pengaturan tabelnya yaitu sebagai 

berikut. 

echo "<h3>Informasi $d[nama]</h3> 

<table style='text-align:left;width:50%;margin-left:auto;margin-

right:auto' class='table table-bordered'> 

Dilanjutkan dengan pembuatan tabel dengan penulisan script perkolomnya seperti 

berikut mengikuti informasi yang sudah tersedia di database . 

<tr> 

<td>Nama Kecamatan</td> 

<td>$d[nama]</td> 

</tr> 

 Untuk ukuran marker, penggunaan sistem koordinatnya dengan script php 

dibawah ini. 

function addMarker(lon,lat, icons,jenis,id){ 

 var size = new OpenLayers.Size(28,40); 

 var icon = new OpenLayers.Icon(icons,size); 
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marker = new OpenLayers.Marker(new 

OpenLayers.LonLat(lon,lat).transform( 

  new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), // transform 

from WGS 1984 

  map1.getProjectionObject() // to Spherical Mercator 

Projection 

   ),icon); 

marker.events.register('click', marker, function(evt)  

{ 

 

3.11  Pembangunan OpenStreetMap API dengan Open Layer 

 OpenStreetMap API dibangun pada halaman peta yang berada dalam 

kumpulan file-file utama dengan nama index.php. Pembangunan OpenStreetMap 

API ini dimaksudkan untuk memanggil peta OpenStreetMap serta layanan 

pendukung yang terdapat dalam kumpulan folder Open Layer.  

 

3.11.1 Menampilkan Peta OpenStreetMap 

 Untuk menampilkan peta OpeStreetMap diperlukan fasilitas OSM API 

berupa file-file dari Open Layer yang dikopikan kedalam folder penyimpanan lib 

yang kemudian dilakukan pemanggilan. Tipe script yang digunakan pada peta 

yaitu javascript. 

         <script src="lib/OpenLayers.js"></script> 

      <script src="lib/mapnik.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

 Selanjutnya dilakukan pemanggilan peta OpenStreetMap dengan 

menggunakan bahasa javascript seperti berikut ini. 

map1 = new OpenLayers.Map('map', 

 {controls:[ new OpenLayers.Control.Navigation(), 

   new OpenLayers.Control.PanZoom(),               

   new OpenLayers.Control.Attribution()], 

 Untuk resolusi maksimal dari peta yang digunaka yaitu maxResolution: 

156543.0399. level perbesaran yang bisa dilakukan sebesar numZoomLevels: 

19, satuan yang dipakai yaitu meter(units: "m"). 
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Untuk sistem proyeksi yang dipakai yaitu Mercator, displayProjection: new 

OpenLayers.Projection("EPSG:4326"). Menyesuaikan dengan sistem 

proyeksi pada tampilan citra Bing Sat saat dilakukan proses editing dengan 

JOSM.  

 

3.11.2 Menampilkan Pilihan Peta dari Layanan OpenStreetMap 

 Dalam website ini ditampilkan dua jenis peta dasar yang bisa digunakan 

yaitu Mapnik yang berupa tampilan standar dari peta OpenStreetMap dan 

CycleMap yang merupakan tampilan peta dengan memunculkan kontur 

didalamnya. Untuk memberi opsi pemilihan latar belakang peta, digunakan 

javascript sebagai berikut. 

var layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik"); 

var layerCycle  = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap"); 

map1.addLayers([layerMapnik, layerCycle]); 

 

3.11.3 Geolocation 

 Geolocation mengacu pada identifikasi lokasi geografis dari pengguna 

atau perangkat komputer melalui berbagai mekanisme collection data. Dengan 

mengacu pada sistem GPS pengguna lewat perangkat komputer maupun mobile 

bisa mengetahui letak secara geografisnya. 

 Pada penelitian ini untuk menampilkan fitur geolocation diperlukan file 

javascript dari geolocation yang tersedia dalam folder Open Layer. File .js 

geolocation diletakkan di folder path kantor kemudian folder lib. Selanjutnya 

javascript geolocation disusun pada barisan script index.php seperti berikut. 

//geolocation 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) 

{        

document.getElementById('locations').innerHTML="Latitude: " + 

position.coords.latitude + "   Longitude: " + 

position.coords.longitude 

    

$('.flon').val(position.coords.longitude); 

$('.flat').val(position.coords.latitude); 
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  Geolocation berguna untuk memperoleh rute dari lokasi geografis 

pengguna menuju lokasi kantor pelayanan umum yang ingin dituju. Pada fitur 

geolocation terdapat marker pada peta sebagai penanda lokasi geografis 

pengguna. 

3.12 Pengadaan Rute Terdekat dengan YOURS API 

 Pengadaan fitur pencarian rute terdekat dengan menggunakan YOURS 

yang terintegrasi dengan peta OpenStreetMap. Rute dari lokasi geografis 

pengguna yang didapat dari share location lewat fitur geolocation menuju kantor 

pelayanan umum yang ingin dituju. Pembangunan rute dengan pemanggilan API 

dari YOURS yaitu dengan pemanggilan file-file kml dari YOURS 

“kmlYoursNavigation”.  

 Lewat pembuatan file getkml.php didapat contents berupa file-file kml 

dalam YOURS API untuk keperluan pengadaan rutenya. 

<?php  

 header('Content-type: application/vnd.google-

earth.kml+xml'); 

 $a = 

file_get_contents("http://www.yournavigation.org/api/1.0/gosmore.p

hp?format=kml&flat=$_GET[flat]&flon=$_GET[flon]&tlat=$_GET[tlat]&t

lon=$_GET[tlon]&v=motorcar&fast=1&layer=mapnik"); 

  

 echo $a; 

?> 

 Untuk menampilkan garis rutenya dibangun script seperti berikut ini 

dimana dibuat button kolom overlay tampilan peta OpenStreetMap dengan nama 

“kmlYoursNavigation” 

$('.route').click(function(){ 

 var lgml = new OpenLayers.Layer.Vector( 

 "kmlYoursNavigation", 

{    

  strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],    

  protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ 
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 Untuk alamat url saat akses pencarian rute ditampilkan sesuai koordinat 

longitude dan  latitude awal menuju koordinat tujuan.      

 //url : 'kmlnya.kml', 

url: 

"getkml.php?flon="+$('.flon').val()+'&flat='+$('.flat').val(

)+'&tlon='+$('.tlon').val()+'&tlat='+$('.tlat').val(),     

 format: new OpenLayers.Format.KML({        

 extractStyles: true,         

 extractAttributes: true,       

 maxDepth: 2 

  })    

}),     

Pengaturan tampilan garis rute dilakukan dengan menyusun script style 

yang dibawahnya dituliskan berurutan strokeColor: "blue" untuk pemilihan 

warna, strokeWidth: 5 untuk lebar garis rute dan strokeOpacity: 0.5 

untuk tingkatan kejelasan warnanya. Pemilihan sistem proyeksi dan layer peta 

yang disunakan diwakilkan dengan penulisan 

projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326") 

 map1.addLayer(lgml);  

Selanjutnya dilakukan pembuatan kolom bar untuk menampilkan hasil  

titik-titik koordinat dari geolocation, kolom daftar kantor pelayanan umum dan 

button Get Route. Button Get Route diklik untuk menampilkan hasil rute 

berdasarkan masukan titik-titik koordinat tadi. 

 

Gambar III. 18 Pembuatan Tampilan Get Route 
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</section> 

 <h4><strong>Pencarian Rute</strong> 

 <div class="row"> 

  <div class="col-lg-10 col-lg-offset-0 text-left"> 

  <h4>Lokasi Anda : <span id='locations'></span></h4> 

 <input type='hidden' placeholder='Longitude' class='flon' /> 

 <input type='hidden' placeholder='Latitude' class='flat' /> 

   

 Susunan script di atas dimaksudkan untuk menampilkan hasil koordinat 

dari geolocation. Sementara untuk menampilkan daftar kantor pelayanan umum 

dengan menggunakan bahasa php dilakukan fungsi query untuk pemanggilan 

koordinatnya dari sistem basisdata.  

<?php  

 $sql = mysql_query("SELECT * FROM kecamatan"); 

 while($s = mysql_fetch_array($sql)){ 

 echo "<option value='$s[lon],$s[lat]'>$s[nama]</option>"; 

 } 

?> 

 Pada fitur pencarian rute ini dapat diketahui jarak tempuh berdasarkan rute 

yang ditampilkan pada peta OpenStreetMap. Jarak yang dimaksud merupakan 

jarak dari titik lokasi geolocation menuju lokasi kantor pelayanan umum yang 

dituju. Untuk menampilkan jarak tempuh tersebut disusun javascript dengan 

function calcCrow(lat1, lon1, lat2, lon2)seperti berikut. 

 { 

 var R = 6371; // km 

 var dLat = toRad(lat2-lat1); 

 var dLon = toRad(lon2-lon1); 

 var lat1 = toRad(lat1); 

 var lat2 = toRad(lat2);   

var a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) + 

Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2) * Math.cos(lat1) * 

Math.cos(lat2);  

 var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));  

 var d = R * c; 

 return d; 

} 
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Pada pengadaan rute dengan YOURS API ini terdapat parameter-

parameter yang bisa digunakan dan dimasukkan pada pengintegrasian API nya. 

Pada rute yang dimunculkan pada aplikasi ini menggunakan pengaturan default 

dari YOURS API, seperti rute yang digunakan yaitu rute tercepat, tipe transportasi 

untuk mnempuh rute yang dibuat yaitu Motorcar, format dengan menggunakan 

,kml dan perhitungan jarak tempuh menggunakan algorithma dari formula 

Vicenty. Sedangkan parameter-parameter untuk membangun rute selengkapnya 

seperti pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel III.4 Parameter-parameter yang Digunakan untuk Fitur Rute 

Kode Penjelasan 

flat Latitude posisi awal 

flon Longitude posisi awal 

tlat Latitude posisi akhir 

tlon Longitude posisi akhir 

v Tipe transportasi, pengaturan default untuk Motorcar 

fast = 1 Jarak tercepat (pengaturan default) 

layer Layer Mapnik (OSM) untuk pengaturan default 

format Spesifikasi dengan penggunaan KML (default) 

distance 
Algorithma yang digunakan untuk perhitungan jarak rute.    

Formula Vincenty untu pengaturan default 

 

Dalam teori Vincenty atau formula Vincenty ada dua soal pokok geodesi. 

Pertama yaitu mengenai penentuan koordinat sebuah titik dari titik lain yang telah 

diketahui koordinatnya berdasarkan jarak dan azimuth dari titik lain itu ke titik 

tersebut (direct geodetic problem). Kedua mengenai penentuan jarak dan azimuth 

dua titik yang diketahui koordinatnya (inverse geodetic problem). Dalam hal 

penentuan rute pada aplikasi ini termasuk dalam soal pokok geodesi yang kedua, 

yaitu menentukan jarak dan azimuth dua titik yang diketahui titik koordinatnya 

(inverse geodetic problem). 

Sebelum menampilkan rumus inverse geodetic problem, berikut nutasi 

yang dipakai pada formula Vincenty (Vincenty, 1975:1). 
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 a, b: jari-jari panjang dan jari-jari pendek ellipsoid. Dalam perhitungan ini 

menggunakan ellipsoid referensi WGS 1984, sehingga nilai a = 6378137 m, 

dan b = 6356752,3142 m. 

 f :  penggepengan, di mana f = (a – b) / a 

 : lintang geodetik, bernilai positif bila di utara khatulistiwa, dan bernilai 

negatif bila di selatan khatulistiwa. 

 L = perbedaan garis bujur 

 s = panjang geodesic 

 1, 2 = azimuth geodesi 

 = azimuth geodesi di equator 

 U = lintang reduksi, didefinisikan dengan tan U = (1 – f) tan  

 = perbedaan garis bujur pada bola tambahan 

 = jarak sudut posisi 1 ke posisi 2 pada bola 

 1 = jarak sudut pada bola dari khatulistiwa ke posisi 1 

 m = jarak sudut pada bola dari ekuator ke titik tengah garis 

 s = jarak di atas ellipsoid 

 

Rumus yang digunakan untuk inverse geodetic problem pada penentuan 

jarak dari rute yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 

sin σ = √                                          ................. (3.1) 

cos σ =                            ................................................... (3.2) 

σ = arctan 
    

    
 .................................................................................................. (3.3) 

sin σ = 
              

    
 ....................................................................................... (3.4) 

cos
2
 α = 1 – sin

2
 α ............................................................................................. (3.5) 

cos (2σm) = cos σ – 
            

     
 ........................................................................

 
(3.6) 

C = 
 

  
       [4 + f (4 – 3      )] .................................................................. (3.7) 
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 = L + (1- C) f sin α {σ + C sin σ [cos(2σm)  + C cos σ (-1+ 2 cos
2 

(2σm))]}... (3.8) 

 diperoleh melalui proses iterasi 

u
2
 = cos

2
 α 

     

  
 ............................................................................................... (3.9) 

A = 1 + 
  

     
 { 4096 + u

2
 [ –768 + u

2
(320 – 175 u

2
)]} .................................. (3.10) 

B = 
  

    
 { 256 + u

2 
[ –128 + u

2
(74 – 47u

2
)]} .................................................. (3.11) 

Δσ = B sin σ { cos(2σm)+ 
 

 
 B[ cos σ(–1+2cos

2
(2σm)) – 

 

 
 B cos(2σm) 

(–3+4 sin
2 

σ) (–3+4 cos
2
(2σm))]}..................................................................... (3.12) 

s = bA (σ – Δσ) ................................................................................................ (3.13) 

α1 = arctan (
         

                             
) ....................................................... (3.14) 

α2 = arctan (
         

  –                             
) .................................................... (3.15) 

 

3.13  Web Hosting Process 

Setelah selesai membuat program web aplikasi sistem informasi geografis 

kantor pelayanan umum, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pemasangan 

hosting atau penamaan web agar bisa diakses melalui internet. Setelah alamat 

didaftarkan, maka akan diberikan akses Cpanel untuk memanajemen atau 

mengatur web sesuai dengan localhost yang ada di laptop atau PC. Akses Cpanel 

tersebut diberi username dan password dimana password yang diberikan pada 

saat mendaftarkan hosting bersifat unik sehingga tidak mudah dijebol sistem 

keamanannya. Pada aplikasi ini halaman web bisa diakses melalui alamat 

http://www.giskantor-salatiga.web.id. 

3.14 Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sesuatu yang berhubungan 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil 
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ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan 

tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan pengukuran. Uji validitas dalam penelitian ini ada dua macam, 

yaitu pengujian pada program dan uji usability.  

 

3.14.1 Uji Browser  

Uji browser yaitu dengan cara melakukan pengecekan pada web yang 

sudah dibuat meliputi jumlah request, load time, page size dan perform grade-

nya. Uji dilakukan secara online di http://tools.pingdom.com/fpt/. Pada layanan 

tersebut, tinggal dimasukkan alamat url web yang telah dibuat ke kolom ujinya 

kemudian hasilnya akan keluar. Hasil dari uji performa web ini juga dipengaruhi 

dari kecepatan dan kestabilan jaringan internet yang digunakan. 

Selanjutnya pengujian pada aplikasi yang dilakukan dengan cara 

mengakses website dengan beberapa web browser dari 2 perangkat, yaitu 

komputer dan smartphone. Web browser yang digunakan untuk komputer adalah 

Mozila Firefox, Internet Explorer, dan Google Chrome. Sedangkan untuk 

smartphone adalah Google Chrome, Mozilla, dan Opera Mini. Pengujian ini 

meliputi pengecekan untuk kelancaran fungsi dari fitur-fitur aplikasi saat diakses 

lewat perangkat komputer maupun smartphone dengan menggunakan macam-

macam browser tersebut. 

 

3.14.2 Uji Usability 

Uji usability dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang berisi tentang 

tingkat efektivitas, kemudahan pengoperasian, dan kepuasan pengguna terhadap 

aplikasi yang telah dibuat. Untuk mengetahui tingkatan dari kriteria yang akan 

diuji diatas diajukan sejumlah pernyataan atau pertanyaan yang dirasa mewakili 

dari ketiga kriteria tersebut.  

Untuk mengetahui tingkat efektivitas disusun pernyataan yang harus 

dinilai (rating) oleh responden meliputi tampilan web, kemudahan tombol dan 

navigasi, penggunaan teks, penggunaan OpenStreetMap dan fitur beserta 

fungsinya. Untuk tingkat kemudahaan penggunaan disusun pernyataan-pernyataan 

http://tools.pingdom.com/fpt/
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yang diantaranya yaitu mengenai pengoperasian dalam mengakses web ini, 

menampilkan atribut data, menggunakan geolocation dan melakukan pencarian 

rute. Sementara itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna diajukan dua 

pertanyaan terhadap responden mengenai manfaat yang dirasakan dengan adanya 

aplikasi yang dibuat dan pertanyaan mengenai web yang dirasa kegunaannya oleh 

responden.  

Pada penelitian ini untuk menentukan responden dalam pengisian 

kuisioner yang diajukan yaitu sesuai pengertian dan teknik menentukan informan 

menurut W. Lawrance Neuman (2007) secara kualitatif. Responden yang dipilih 

yaitu berdasarkan purposive dan kuota. Purposive maksudnya terdapat kriteria 

dalam penentuan responden yaitu warga Kota Salatiga sesuai sasaran yang ingin 

dituju dari pembuatan aplikasi, berusia lebih dari 17 tahun dan bisa 

mengoperasikan komputer. Sedangkan untuk kuota sejumlah 20 orang responden 

sesuai kriteria diatas. 

Kuisioner yang digunakan adalah bersifat langsung dan tertutup. Maksud 

dari langsung, yaitu kuisioner langsung diberikan kepada para responden untuk 

diberikan penilaian. Sedangkan maksud dari tertutup yaitu pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan kepada responden menghendaki jawaban-jawaban pendek dan 

jawaban diwakili dengan pemberian tanda tertentu.  

Dalam penilitian ini untuk mengetahui dan mengakumulasi hasil dari 

penilaian para responden tipe  skala pengukuran yang dipakai yaitu skala rating. 

Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk 

mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Sedangkan skala rating 

yaitu mengacu pada data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating yang diberikan responden dimulai 

dari skala 1 sampai 5. Bobot untuk masing-masing pernyataan atau pertanyaan 

yang diajukan adalah sama. Perhitungan rating dilakukan dengan menjumlahkan 

semua nilai (rating) yang masuk kemudian dilakukan perhitungan rata-ratanya.  

Nilai rata-rata dari setiap kriteria kemudian diinterpretasikan sesuai kelas 

interval yang sudah ditentukan, yang terdiri dari lima kelas. Misal, untuk tingkat 

efektivitas web kelas interval berdasarkan perhitungan rating meliputi: “Tidak 
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Efektif”, “Kurang Efektif”, “Cukup Efektif”, “Efektif”, dan “Sangat Efektif”, 

begitu juga untuk menentukan tingkat kemudahan penggunaan dan tingkat 

kepuasaan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


