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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Bab II ini membahas mengenai teori-teori penunjang yang diperlukan dan 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.  

2.1 State of the Art 

Penelitian mengenai sistem informasi geografis tentang jalan telah 

beberapa kali dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Wartika 

dan Ghoni dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Informasi Geografis 

Jaringan Jalan Kabupaten Siak Propinsi Riau”, dimana penelitiannya 

menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. 

Metode pendekatan sistem dengan pendekatan terstruktur dan metode 

pengembangan sistem dengan model waterfall. Sistem informasi geografis ini 

mengolah data mengenai jaringan jalan, jembatan dan fasilitas umum 

pemerintahan Kabupaten Siak dengan menggunakan Microsoft Visual Basic.net 

untuk tampilan antar mukanya, Microsoft Office Access untuk penyimpanan data 

dan MapInfo MapX 5.0 untuk pengolahan data peta. 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Anggita Ratna pada Tahun 2010 

dengan judul “Sistem Informasi Geografi Jaringan Jalan dan Jembatan (Studi 

Kasus: Kecamatan Depok, Sleman)”. Sistem ini memberikan informasi keadaan 

suatu jalan dan jembatan. Sistem yang dibuat menggunakan format data 

geographical atau data spasial dan data atribut atau data non spasial. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wartika dan Ghoni, penelitian ini 

menggunakan data grafis ArcView dalam menampilkan peta dengan 

menggunakan Bahasa Pemrograman Avenue.  

Penelitian lainnya yang berjudul “Penyediaan Sistem Informasi Geografis 

Jaringan Jalan di Kabupaten Batang Berbasis Web” dilakukan oleh  Gunawan 

Wibisana untuk menghasilkan suatu informasi interaktif yang diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai jalan. Pengolahan 

data pada sistem ini menggunakan Arcview GIS 3.3 dan Extensions Mapview 
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SVG hingga menghasilkan sistem informasi geografis jaringan jalan di Kabupaten 

Batang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini akan membahas mengenai sistem informasi geografis pemetaan 

jalan desa yang dapat memberikan informasi berupa nama jalan, panjang jalan, 

kondisi jalan, serta jenis permukaan jalan. Pehitungan panjang jalan pada sistem 

ini menggunakan Haversine Formula. Sistem informasi geografis ini berbasis web 

dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Javascript, serta 

menggunakan MySQL untuk database server dalam melakukan pengolahan data. 

Peta digital menggunakan Google Maps dengan bantuan Google Maps API 

sebagai interface agar peta digital dapat tampil pada halaman web sistem yang 

sedang dibangun.  

2.2 Definisi Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri 

No.27/2006 : Pasal 1, ayat 3). 

Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas 

wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan suatu desa, maka dari itu, kegiatan penetapan dan penegasan 

batas desa perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas-

batas desa. 

2.3 Definisi Jalan 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). 
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Jalan merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam mendukung dan 

mempercepat aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat. 

Berbagai studi sejarah yang pernah dilakukan, disebutkan jalan merupakan sarana 

yang vital bagi tumbuh dan berkembangnya suatu peradaban. Jaman sebelumnya, 

daerah-daerah yang mampu tumbuh dan berkembang umumnya adalah daerah-

daerah yang letaknya strategis dan berada ditepi jalan atau yang dilalui oleh jalan 

utama. Jalan dianalogikan sebagai urat nadi dalam tubuh manusia yang berfungsi 

sebagai sarana untuk mendukung masuknya energi yang diperlukan bagi 

perkembangan manusia. Manfaat utama dari adanya infrastruktur jalan bagi 

masyarakat yaitu: 

a. Membuka keterisolasian wilayah dan daerah. Jalan akan membuka 

wilayah-wilayah dan masyarakat yang dahulu terisolasi. Terbukanya 

wilayah akan mempercepat perubahan perubahan sosial yang merupakan 

prasyarat penting bagi proses pembangunan melalui pemberdayaan 

masyarakat. 

b. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran dan roda ekonomi 

wilayah. Jalan akan mempermudah distribusi dan pemasaran suatu 

komoditi sehingga merangsang aktivitas dan tumbuhnya kegiatan 

perekonomian di daerah tersebut. 

c. Memperoleh akses teknologi dan pemanfaatan fasilitas sosial, seperti 

pendidikan, kesehatan, pemerintahan rencana pemindahan ibukota 

kabupaten dan lain-lain. Jalan fasilitas-fasilitas sosial akan dapat dicapai 

secara lebih mudah dan cepat oleh masyarakat sehingga fasilitas tersebut 

terasa efektif dan efisien bagi masyarakat, peningkatan mobilitas dan 

kontak sosial antar penduduk, dan dengan  jalan dapat mempermudah 

hubungan antara suatu daerah dengan daerah lain. 

2.4 Pengelompokan Jalan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Pasal 6 ayat 2, jalan dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu menurut 

sistem, fungsi, kelas, dan status. 
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2.4.1 Pengelompokkan Menurut Sistem 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Pasal 7, jalan berdasarkan pengelompokan sistem terdiri atas tiga sistem jaringan 

jalan, yaitu: 

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua 

wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa 

distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 

2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam 

kawasan perkotaan. 

2.4.2 Pengelompokan Menurut Fungsi 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Pasal 8, jalan berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama 

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi secara berdaya guna. 

2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata 

rendah. 

2.4.3 Pengelompokan Menurut Kelas 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Pasal 10 pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam 

beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan 

dikelompokkan atas: 

1. Jalan Bebas Hambatan. 

Spesifikasi yang diatur untuk jalan bebas hambatan meliputi pengendalian 

jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi 

pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit 

mempunyai 2 lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 meter. 

2. Jalan Raya. 

Spesifikasi untuk jalan raya yang dimaksud adalah jalan umum untuk lalu 

lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan 

dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 lajur setiap arah, lebar lajur 

paling sedikit 3,5 meter. 

3. Jalan Sedang.  

Spesifikasi untuk jalan sedang yang dimaksud adalah jalan umum dengan 

lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, 

paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 meter. 

4. Jalan Kecil. 

Spesifikasi untuk jalan kecil yang dimaksud adalah jalan umum untuk 

melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar 

jalur paling sedikit 5,5 meter. 

2.4.4 Pengelompokan Menurut Status 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Pasal 9, jalan berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi lima, yaitu: 

1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan 

strategis nasional, serta jalan tol. 

2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, 

atau antaribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. 
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3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar 

pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 

pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan 

antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. 

5. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau 

antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

2.5 Jalan Desa 

Jalan desa dapat diartikan sebagai prasarana lalu lintas lokal pada suatu 

daerah pedesaan yang memiliki batas tertentu. Lalu lintas lokal dimaksudkan 

sebagai penghubung antar desa atau ke lokasi pemasaran, sebagai penghubung 

perumahan, dan sebagai penghubung desa ke kecamatan, kabupaten atau provinsi. 

Jalan desa menggambarkan jaringan jalan yang akan memberi kepadatan 

jalan sekunder dan memberikan akses jalan utama ke daerah perdesaan. Jalan desa 

mempunyai kepadatan jalan yang rendah dan secara umum dibangun dengan 

permukaan batu kecil atau kerikil. 

Konstruksi pada jalan desa adalah bagaimana permukaan jalan pada jalan 

desa, konstruksi jalan dapat dibagi menjadi:  

1. Jalan Tanah  

Jalan setapak yang terjadi akibat manusia mencari akses ke lokasi lain, 

sehingga terjadi jalan setapak. Permukaan tanah dipadatkan dengan 

ditumbuk atau digilas dengan mesin gilas dan disiram air.  

2. Jalan Kerikil  

Jalan tanah yang ditebarkan batu kerikil secara merata, kemudian 

diratakan dan dipadatkan.  
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3. Jalan Aspal Tipis  

Jalan kerikil yang dipadatkan dengan mesin gilas selama 3 sampai 5 kali, 

setelah dipadatkan dan dikeringkan, permukaan disiram dengan aspal dan 

tidak terlalu tebal, kemudian dipadatkan selama 3 sampai 5 kali.  

4. Jalan Paving Blok  

Jalan lingkungan yang dibuat dengan konstruksi jalan paving blok. Paving 

blok adalah material bangunan dibuat dari campuran semen dan pasir yang 

dicetak dengan tekanan dan dibuat dengan berbagai bentuk dan warna-

warni.  

2.6 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

berguna dalam melakukan pemetaan (mapping) dan analisis berbagai peristiwa 

yang terjadi di atas permukaan bumi. Sistem informasi geografis dirancang untuk 

mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis obyek dimana lokasi geografis 

merupakan karakteristik yang penting. Sistem informasi geografis hingga saat ini 

merupakan sistem yang sangat menarik. Menurut Prahasta (2001), sistem ini dapat 

mengintegrasikan data spasial (peta vektor dan citra digital), atribut (tabel sistem 

database) serta properties penting lainnya. Kemampuan tersebutlah yang 

membedakan sistem informasi geografis dengan sistem informasi lain dan 

membuat sistem informasi geografis lebih bermanfaat dalam memberikan 

informasi yang mendekati kondisi dunia nyata, memprediksi suatu hasil dan 

perencanaan strategis.  

Fungsi perangkat lunak sistem informasi geografis yang paling utama 

setelah sebagai perangkat lunak mapping system dengan kemampuan 

kartografisnya adalah kemampuannya dalam menjawab hal-hal yang terkait 

analisis (query). Sistem informasi geografis dapat memecahkan masalah-masalah 

analisis spasial, atribut dan kombinasinya (Prahasta, 2001).  

Komponen sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang terdiri 

atas perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), geospatial dan 

pengguna (brainware), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1 Komponen Sistem Informasi Geografis (Dewi Maya Sari S, 2007) 

 Data yang diolah pada sistem informasi geografis adalah data geospasial 

(data spasial dan data non spasial). Berdasarkan Gambar 2.1 data non spasial tidak 

digambarkan karena memang dalam sistem informasi geografis yang dipentingkan 

adalah tampilan data secara spasial. 

 Data spasial adalah data yang berhubungan dengan kondisi geografi, 

misalnya sungai, wilayah administrasi, gedung, jalan raya dan sebagainya. Seperti 

yang telah diterangkan pada Gambar 2.1, data spasial didapatkan dari peta, foto 

udara, citra satelit, dan statistik. Data non spasial adalah selain data spasial, yaitu 

data yang berupa text atau angka biasanya disebut dengan atribut. Data non 

spasial ini akan menerangkan data spasial atau sebagai dasar untuk 

menggambarkan data spasial, misalnya jika ingin menggambarkan peta 

penyebaran penduduk maka diperlukan data jumlah penduduk dari masing-masing 

daerah (data non spasial), dari data tersebut nantinya akan dapat digambarkan pola 

penyebaran penduduk untuk masing-masing daerah. 

2.6.1 Subsistem Sistem Informasi Geografis 

 Sistem informasi geografis merupakan sistem yang dapat mendeskripsikan 

lokasi dengan karakteristik yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi 

geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem seperti Gambar 2.2 

(Prahasta, 2001). 
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Gambar 2.2 Subsistem Sistem Informasi Geografis (Prahasta, 2001) 

Subsistem-subsistem sistem informasi geografis pada Gambar 2.2 di atas 

yaitu data input, data manipulation & analysis, data management, data output. 

1. Data Input  

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan dan 

menyimpan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga 

memiliki tugas dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data 

aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. 

2. Data Output 

Subsistem ini bertugas menampilkan dan menghasilkan keluaran (output) 

seluruh atau sebagian database baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy 

seperti tabel, grafik, peta dan lain-lain. 

3. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah database data sehingga mudah untuk ditampilkan, di-update dan 

diedit. 

4. Data Manipulation & Analysis 

Subsistem ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem 

informasi geografis. Subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan 

data untuk menghasilkan informasi sistem informasi geografis yang diharapkan. 
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2.6.2 Web Geographic Information System (Web GIS) 

Web Geographic Information System (Web GIS) adalah aplikasi GIS atau 

pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi 

yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, 

mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital 

serta menjalankan fungsi–fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS 

melalui jaringan internet. Web GIS dengan kata lain adalah sebuah web mapping 

yang berbasis sistem informasi geografis yang memanfaatkan media internet 

untuk pemetaan (Andeka, 2009).  

Keuntungan Web GIS dengan desktop GIS yaitu Web GIS lebih efisiensi 

biaya, efisiensi beban kerja sumber daya manusia untuk instalasi, pemeliharaan 

dan dukungan teknis, pemangkasan kurva pembelajaran untuk pengguna akhir dan 

keunggulan dalam hal integrasi data spasial dan data non spasial menggunakan 

DBMS (Sutomo, 2011). Nama lain untuk Web GIS sendiri bermacam-macam 

antara lain: 

1. Web-Based GIS 

2. Online GIS 

3. Distributed GIS 

4. Internet Mapping 

Web GIS memiliki tujuan dan manfaat. Salah satu tujuan Web GIS adalah 

untuk mengembangkan peta digital untuk memudahkan mendapatkan suatu 

informasi, pencarian data yang berkaitan dengan geografis berbasis web. Manfaat 

yang didapat dari Web GIS yaitu menyediakan peta atau informasi yang tersusun 

rapi, akurat, mudah dibaca dan mudah untuk menggunakan baik berupa data 

maupun peta skematik berbasis web. Mendukung perencanaan keputusan 

mengenai dalam hal pembangunan, transportasi, sistem drainase, sistem perpipaan 

dan sarana prasarana suatu daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2.7 Google Maps 

Google Maps adalah layanan pemetaan berbasis web service yang 

disediakan oleh Google dan bersifat gratis, yang memiliki kemampuan terhadap 
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banyak layanan pemetaan berbasis web. Google Maps juga memiliki sifat server 

side, yaitu peta yang tersimpan pada server Google dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna dengan mengakses melalui browser dan telah terhubung dengan 

jaringan internet. Google Maps adalah peta online atau membuka peta secara 

online kini dapat dilakukan secara mudah melalui service gratis dari Google ini. 

Service ini menyediakan API (Application Programming Interface) yang 

memungkinkan developer lain untuk memanfaatkan aplikasi ini pada aplikasi 

buatannya.  

Google Maps adalah sebuah perluasan manfaat dari situs Google. Situs ini 

sebelumnya hanya dikenal sebagai mesin pencari atau search engine di dunia 

internet saja, namun seiring perkembangan teknologi maka Google membuat 

terobosan baru yang berbeda dengan mesin pencari lainnya yang dapat dikatakan 

sebagai sebuah strategi yang dibuat oleh pengelola sistus Google, agar menarik 

minat para pengguna internet sehingga mereka tidak hanya mengunjungi situs 

Google tersebut ketika sedang mencari sebuah situs yang memuat konten yang 

diinginkan. Terdapat fasilitas lain yang diberikan oleh situs Google bagi pengguna 

yang menginginkan untuk mengetahui sebuah lokasi dengan cara melalui Google 

Maps tersebut. Google Maps disajikan dalam tampilan peta sebuah wilayah yang 

dibuat secara digital sehingga bagi mereka yang menginginkan mengetahui peta 

sebuah wilayah cukup masuk ke situs Google Maps tersebut dan menekan tombol 

atau mengetikkan sebuah alamat maka lokasi yang diinginkan pun segera 

ditemukan tanpa menunggu waktu lama.  

2.7.1 Cara Kerja Google Maps 

Google  Maps  dibuat  dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta, 

database, serta obyek‐obyek interaktif yang dibuat dengan Bahasa Pemrograman 

HTML, Javascript dan AJAX, serta beberapa bahasa pemrograman lainnya. 

Gambar‐gambar yang muncul pada peta merupakan hasil komunikasi dengan 

database  pada  web  server  Google  untuk menampilkan  gabungan  dari  

potongan‐potongan gambar yang diminta. Keseluruhan citra yang ada 

diintegrasikan ke dalam database pada Google Server,  yang nantinya  akan  dapat  
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dipanggil  sesuai kebutuhan  permintaan.  Kode Javascript yang digunakan untuk 

menampilkan  peta  Google  Maps  diambil dari link URL.  

2.7.2 Manfaat Google Maps 

Fasilitas tambahan selain sebagai mesin pencari pada Google Maps ini, 

tentu sangat membantu para pengguna internet, khususnya dalam proses 

pencarian sebuah lokasi yang masih asing. Berikut ini beberapa manfaat yang 

diberikan oleh  Google  Maps yaitu: 

1. Mempercepat pencarian sebuah lokasi dalam waktu yang singkat dengan 

memanfaatkan teknologi digital.  

2. Membantu seseorang yang sedang bepergian untuk mencari jalan yang 

cepat pada lokasi yang hendak ditujunya. 

3. Mempermudah sistem penyimpanan peta dengan teknologi digital. 

Teknologi digital tersebut menjadikan kita tidak perlu ruang yang khusus 

untuk menyimpan sebuah peta. 

4. Bisa diakses dari mana saja dengan teknologi internet. Teknologi internet 

bisa mengakses peta tersebut dari berbagai tempat yang memiliki fasilitas 

internet. 

5. Adanya pembaharuan data yang lebih cepat dari pada menggunakan peta 

konvensional. 

Manfaat yang terlihat jelas dari Google Maps tersebut ketika sebuah map 

ditampilkan secara digital dan dapat memberikan layanan informasi dengan cepat 

untuk menampilkan sebuah lokasi.  

2.7.3 Google Maps API 

Google Maps API adalah suatu library berbentuk Javascript yang berguna 

untuk memodifikasi peta yang ada di Google Maps sesuai kebutuhan. Cara 

membuat Google Maps untuk ditampilkan pada suatu halaman website dapat 

menggunakan HTML, Javascript, serta koneksi internet yang stabil. Penggunaan 

Google Maps API dapat menghemat waktu dan biaya dalam membangun aplikasi 

pemetaan digital, sehingga pembuatan aplikasi hanya terfokus pada data-data 
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yang akan ditampilkan, sedangkan untuk peta dapat memanfaatkan peta dari 

Google dan tidak perlu membuat sebuah peta lokasi lagi. 

Google Maps API terdapat 4 jenis pilihan model peta yang disediakan oleh 

Google, diantaranya adalah: 

1. Roadmap, untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi; 

2. Satellite, untuk menampilkan foto satelit; 

3. Terrain, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan 

menunjukkan seberapa tingginya suatu lokasi, contohnya menunjukkan 

gunung dan sungai; 

4. Hybrid, menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar pula apa yang 

tampil pada Roadmap (jalan dan nama kota). 

 Interface API ini sangat sederhana, dibalik kesederhanaan tersebut terdapat 

kelas, objek dan interface yang kuat sehingga memungkinkan programmer untuk 

memanipulasi peta dengan menggabungkan interface ini dengan data yang ingin 

ditampilkan bisa mendukung unsur-unsur interaktif pada halaman web tanpa harus 

memuat ulang halaman karena seluruh proses tersebut ditangani oleh Javascript 

dan aplikasi Google Maps. 

Menampilkan peta Google Maps pada web dan fungsi-fungsi Google Maps 

dapat dipelajari di halaman https://developers.google.com/maps/. Fungsi utama 

yang sering digunakan adalah menampilkan peta, menampilkan marker, 

menampilkan info window dan membuat polyline. 

2.7.3.1 Menampilkan Peta 

 Menampilkan peta dari Google Maps menggunakan beberapa fungsi 

seperti berikut. 

var map; 

function initialize() { 

  var mapOptions = { 

    zoom: 8, 

    center: new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644) 

  }; 

  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-

canvas'), 

      mapOptions); 

} 
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google.maps.event.addDomListener(window, 'load', 

 

initialize); 
 

Kode Program 2.1 Fungsi untuk Membuat Objek Peta 

 

Kode Program 2.1 merupakan kode program untuk membuat objek peta 

Google Maps pada web dengan id map-canvas. Kode program Javascript ini 

disisipkan pada tag <head> dalam listing program web yang telah dibuat. 

Menginisiasi id map-canvas disisipkan pada tag <body>. Contoh untuk 

menginisiasi dapat dilihat pada Kode Program 2.2 

<body> 

    <div id="map-canvas"></div> 

</body> 

 

Kode Program 2.2 Menginisiasi id map-canvas 

 

 Peta Google Maps akan tampil pada browser ketika diakses oleh user. 

Tampilan peta Google Maps akan nampak seperti Gambar 2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Peta Google Maps pada Browser 
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2.7.3.2 Marker 

 Marker digunakan untuk mengidentifikasikan titik yang ada di peta agar 

dapat diklik dan menampilkan informasi. Secara default, akan diberikan icon dari 

Google Maps, yang bisa diganti dengan icon lain.  

 

 

 

Gambar 2.4 Marker Default Google Maps 

Icon marker default dapat diganti dengan icon lainnya sesuai dengan 

kepentingan user, seperti yang ditunjukkan Gambar 2.5. 

 

 

 

Gambar 2.5 Marker dengan Icon Lain 
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Posisi marker akan tampil di posisi koordinat yang sudah ditentukan. 

Koordinat disini adalah nilai latitude dan longitude. Marker dapat diberi informasi 

mengenai content-content suatu tempat atau lokasi (place) dengan menggunakan 

Info window, seperti yang ditunjukkan Gambar 2.6. 

 

 

 

Gambar 2.6 Info Window dari Marker 

Gambar 2.6 menunjukkan keterangan dari marker atau yang biasa disebut 

dengan info window yang umumnya berisi keterangan yang menunjukkan 

informasi dari sebuah marker. 

2.7.3.3 Polyline 

Membuat garis pada peta dapat menggunakan fungsi polyline. Berikut 

adalah contoh polyline pada sebuah peta. 

 

 

 

Gambar 2.7 Polyline pada Peta Google Maps 
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 Gambar 2.7 menunjukkan polyline pada peta, yang titiknya ditandai 

dengan sebuah marker yang biasanya disebut dengan path. 

2.7.4 Library Google Maps 

 Kode Javascript untuk Maps API diload melalui URL dalam bentuk 

https://maps.googleapis.com/maps/api/js. URL tersebut memuat semua objek 

utama dan simbol Javascript untuk digunakan dalam Maps API. Fitur Maps API 

juga tersedia di library yang tidak dimuat secara langsung kecuali pengguna 

menggunakannya secara khusus. Pengguna dapat menggunakan library tambahan 

sesuai dengan kebutuhan dan beberapa library dapat ditetapkan sebagai daftar 

dipisahkan koma, setelah dimuat library diakses melalui namespace 

google.maps.libraryName. 

Library Google Maps yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna, yaitu: 

1. AdSense Library 

AdSense Libabry memungkinkan aplikasi Maps API untuk memasukkan 

konteks sensitif dari baris iklan yang memungkinkan untuk berbagi 

penerimaan iklan untuk iklan yang ditampilkan kepada pengguna.  

2. Drawing Library 

Drawing Library menyediakan antarmuka grafis bagi pengguna untuk 

menggambar polygon, polyline, lingkaran, dan marker pada peta. 

3. Geometry Library 

Geometry Library meliputi fungsi utilitas untuk menghitung nilai-nilai 

skalar geometris (seperti jarak dan area) pada permukaan bumi. 

4. Places Library 

Places Library memungkinkan aplikasi untuk mencari tempat-tempat 

seperti instansi, lokasi geografis, atau titik menonjol yang menarik dalam 

wilayah yang didefinisikan. 

5. Visualization Library 

Visualization Library memberikan representasi visual data, termasuk 

heatmaps dan mesin data Google Maps. 
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2.7.4.1 Geometry Library 

Google Maps JavaScript API V3 Geometry Library menyediakan fungsi 

utilitas untuk perhitungan data geometris pada permukaan bumi. Library ini 

mencakup tiga namespace, yaitu: 

1. Spherical, spherical contains spherical geometry memungkinkan 

untuk menghitung sudut, jarak dan daerah dari garis lintang dan bujur. 

a. Fungsi Jarak dan Luas 

Jarak antara dua titik adalah path terpendek diantara kedua titik 

tersebut. Path terpendek itu disebut dengan geodesic. Perhitungan 

jarak dengan menggunakan computeDistanceBetween(), 

melewati dua objek LatLng. 

Fungsi computeLength() dapat digunakan untuk menghitung 

panjang jalan yang diberikan jika memiliki beberapa lokasi. 

Hasil jarak dinyatakan dalam meter dan untuk menghitung luas 

(dalam meter persegi) dari daerah polygon, gunakan 

computeArea(), melewati array objek LatLng mendefinisikan 

sebuah loop tertutup. 

b. Fungsi Navigasi 

Mencari titik tertentu, lokasi awal dan jarak perjalanan (dalam 

meter), dapat menghitung tujuan koordinat menggunakan 

computeOffset(). 

2. Encoding, digunakan untuk encoding dan decoding path polyline 

sesuai dengan Algoritma Encoded Polyline. 

Metode statis encodePath() mengkodekan jalan yang diberikan dapat 

menggunakan array LatLngs atau MVCArray (yang dikembalikan 

oleh Polyline.getPatt()). Decode atau mengubah kode string dari 

path yang sudah melalui proses encode dapat menggunakan 

decodePath(). 

3. Poly, berisi fungsi untuk melakukan perhitungan yang melibatkan 

polygon dan polylines. Suatu titik dapat diketahui apakah berada dalam 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#spherical
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#encoding
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#poly
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sebuah polygon dengan melakukan passing titik dan polygon ke 

google.maps.geometry.poly.containsLocation().  

Fungsi tersebut mengembalikan nilai true jika titik adalah dalam 

polygon atau di tepi. 

2.7.5 Perhitungan Panjang Polyline Menggunakan Haversine Formula 

Cara menentukan suatu jarak adalah dengan mengetahui titik dari lokasi 

awal dan lokasi tujuan. Salah satu cara menentukan jarak adalah dengan 

mengetahui waypoint dari lokasi awal dan lokasi tujuan. Waypoint  merupakan 

koordinat yang mengidentifikasi titik dalam ruang fisik, berupa koordinat lintang 

dan bujur. Koordinat yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada aplikasi. 

Navigasi darat biasanya menggunakan koordinat berupa bujur dan lintang, 

sedangkan untuk navigasi udara juga mencakup ketinggian. Waypoint biasanya 

digunakan untuk sistem navigasi pada Global Positioning System (GPS) dan 

jenis-jenis tertentu dari radio navigasi. Waypoint yang terletak di permukaan bumi 

biasanya didefinisikan dalam dua dimensi, bujur dan lintang, sedangkan yang 

digunakan dalam atmosfer bumi atau di luar angkasa didefinisikan dalam 

setidaknya tiga dimensi atau empat jika waktu merupakan salah satu koordinat 

untuk beberapa titik yang berada di luar Bumi.  

Koordinat yang digunakan dalam sistem informasi geografis biasanya 

menggunakan titik lintang dan bujur atau yang biasa disebut dengan latitude dan 

longitude. 

Haversine Formula adalah persamaan yang penting pada navigasi, 

memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bumi 

berdasarkan bujur dan lintang. Penggunaan rumus ini cukup akurat untuk 

sebagian besar perhitungan, juga mengabaikan ketinggian bukit dan kedalaman 

lembah di permukaan bumi.  Berikut bentuk Rumus Haversine Formula: 

12 latlatlat   ............................................................................ (1) 

12 longlonglong   .................................................................... (2) 

       2/sin*2cos*1cos2/sin 22 longlatlatlata   ................ (3) 

  aac  1,tan*2  .................................................................. (4) 
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cRd *  ......................................................................................... (5) 

Keterangan:  

R  = jari-jari bumi sebesar 6372,8 (km) 

lat  = besaran perubahan latitude 

long  = besaran perubahan longitude 

c  = kalkulasi perpotongan sumbu 

d  = jarak (km) 

2.8 JSON 

JSON (Javascript Object Notation) merupakan format pertukaran data 

yang ringan dan memiliki format yang sederhana. JSON merupakan bahasa 

pertukaran data yang ideal karena tidak bergantung pada bahasa pemrograman 

apapun. Formatnya berbasis teks dan terbaca manusia serta digunakan untuk 

merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif yang biasa disebut 

objek7. Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur 

melalui suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi. JSON 

terbuat dari dua struktur yaitu:  

1. Kumpulan pasangan nama atau nilai dan daftar nilai yang terurutkan (an 

ordered list of values). Kumpulan pasangan nama atau nilai pada beberapa 

bahasa dinyatakan sebagai objek (object), rekaman (record), struktur 

(struct), kamus (dictionary), tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed 

list), atau associative array. 

2. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values) dinyatakan sebagai larik 

(array), vektor (vector), daftar (list), atau urutan (sequence) 

Dasarnya, struktur-struktur data ini disebut sebagai struktur 

data universal karena dalam bentuk yang sama maupun berlainan semua bahasa 

pemrograman modern mendukung struktur data ini. 

2.9 MySQL 

SQL (Structured Query Language) merupakan sebuah bahasa relational 

yang berisi pernyataan yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 

menghapus, memilih dan melindungi data (Prihatna, 2005). SQL bukan database 

http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_data
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Larik_asosiatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Serialisasi
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aplikasi, tetapi lebih berarti dengan suatu bahasa yang digunakan untuk 

mengajukan pertanyaan ke dalam database berupa pengguna SQL. 

Database sistem yang memiliki konsep sama dengan SQL, adalah 

Postgree dan MySQL, dimana database tersebut bisa didapatkan gratis atau 

dengan harga yang murah. MySQL adalah server multithreaded, sehingga sangat 

memungkinkan daemon untuk menangani permintaan layanan. Model koneksi 

dengan protokol TCP-IP membuat akses ke server database lebih cepat jika 

dibandingkan dngan menggunakan mapping drive. 

2.9.1 Tipe Data MySQL 

MySQL menggunakan banyak jenis data yang berbeda. Jenis data tersebut 

dapat dipecah menjadi tiga kategori yaitu tipe data numerik, tipe data tanggal dan 

waktu, dan tipe data string. Berikut ini penjelasan dari tipe data tersebut. 

1. Tipe Data Numerik 

 Tipe data numerik dapat dibedakan menjadi dua macam kelompok yaitu 

integer dan floating point. Tipe data integer digunakan untuk data bilangan bulat 

dan tipe data floating point digunakan untuk bilangan desimal.  Tipe data numerik 

dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. 

 

Tabel 2.1 Tipe Data Numerik 

No Tipe Data Keterangan 

1 INT 

Bilangan bulat berukuran 4 byte yang dapat 

ditandatangani atau unsigned. Rentang yang 

diijinkan jika ditandatangani adalah dari -

2147483648 sampai 2147483647 dan jika 

unsigned, rentang yang diijinkan adalah 0-

4294967295.  

2 TINYINT 

Bilangan yang sangat kecil yang dapat 

ditandatangani atau unsigned. Rentang yang 

diijinkan jika ditandatangani adalah dari -128 

sampai 127. Rentang yang diijinkan jika 
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unsigned, adalah dari 0 sampai 255.  

3 SMALLINT 

Integer kecil yang dapat ditandatangani atau 

unsigned. Rentang yang diijinkan jika 

ditandatangani, adalah dari -32.768 ke 32767 

dan jika unsigned, rentang yang diijinkan 

adalah dari 0 sampai 65535. 

4 MEDIUMINT 

Bilangan menengah yang dapat 

ditandatangani atau unsigned, rentang yang 

diijinkan adalah dari -8388608 ke 8.388.607 

dan jika unsigned, rentang yang diijinkan 

adalah 0-16777215. 

5 BIGINT 

Integer besar yang dapat ditandatangani atau 

unsigned. Rentang yang diijinkan jika 

ditandatangani adalah dari -

9223372036854775808 ke 

9223372036854775807 dan jika unsigned, 

rentang yang diijinkan adalah 0-

18446744073709551615.  

6 FLOAT (M,D) 

Angka floating-point yang tidak dapat 

unsigned. Panjang tampilan (M) dan jumlah 

desimal (D) dapat ditentukan. Ini tidak 

diperlukan dan akan default ke 10,2, di mana 

2 adalah jumlah desimal dan 10 adalah 

jumlah total digit (termasuk desimal).  

7 DOUBLE (M,D) 

Presisi angka floating-point ganda yang tidak 

dapat unsigned. Desimal presisi bisa pergi ke 

53 tempat untuk sebuah DOUBLE. REAL 

adalah sinonim untuk DOUBLE. 

8 DECIMAL (M,D) 
Angka floating-point membongkar yang tidak 

dapat unsigned. Mendefinisikan panjang 
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tampilan (M) dan jumlah desimal (D) 

diperlukan. NUMERIC adalah sinonim untuk 

DECIMAL. 

Tipe data numerik memiliki 8 tipe data antara lain tipe data int yang 

digunakan untuk sebuah bilangan bulat berukuran 4 byte. Tipe data tinyint 

yang digunakan untuk sebuah bilangan yang sangat kecil. Tipe data smallint 

yang digunakan untuk sebuah integer yang berukuran kecil. Tipe data 

mediumint yang digunakan untuk sebuah bilangan menengah. Tipe data bigint 

digunakan untuk sebuah bilangan integer yang berukuran besar. Tipe data 

float yang digunakan untuk sebuah angka floating-point atau bilangan 

pecahan. Tipe data double digunakan untuk sebuah bilangan pecahan. Tipe data 

decimal digunakan untuk bilangan pecahan.  

2. Tipe Data Tanggal dan Waktu 

Tipe data tanggal dan waktu memiliki kisaran nilai tertentu. MySQL akan 

memberikan peringatan (error) jika terdapat masukan nilai yang salah. Kisaran 

nilai dan ukuran memori dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:  

 

Tabel 2.2 Tipe Data Tanggal dan Waktu 

No Tipe Data Ukuran Keterangan 

1 DATE 8 byte 

Tanggal YYYY-MM-DD, 

antara 1000-01-01 dan 9999-

12-31. Contohnya, 3 Januari 

2014 akan disimpan sebagai 

2014/01/03. 

2 DATETIME 8 byte 

Kombinasi tanggal dan 

waktu dalam YYYY-MM-

DD HH: MM: SS format, 

antara 1000-01-01 00:00:00 

9999-12-31 23:59:59 dan 
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contohnya, 4:30 di sore hari 

pada 3 Januari 2014 akan 

disimpan sebagai 2014/01/03 

16:30:00. 

3 TIME 3 byte 

Menyimpan waktu dengan 

format HH: MM: SS. 

Jangkauan dari 838:59:59 

sampai dengan 838:59:59. 

Sebagai contoh 16:30:00. 

4 TIMESTAMP 4 byte 

Kombinasi tanggal dan jam 

dengan jangkauan antara 

1970-01-01 sampai 2037. 

5 YEAR 1 byte 

Data tahun dengan 

jangkauan antara 1901 

sampai 2155 

 

Tipe data tanggal dan waktu memiliki 5 tipe data antara lain tipe data 

date digunakan untuk kombinasi tanggal dan jam. Tipe data datetime 

digunakan untuk kombinasi tanggal dan waktu dengan jangkauan 1000-01-01 

00:00:00 sampai dengan 9999-12-31 23:59:59. Tipe data time digunakan untuk 

waktu. Tipe data timestamp digunakan untuk kombinasi tanggal dan jam. Tipe 

data year digunakan untuk data tahun. 

3. Tipe Data String 

String adalah rangkaian dari karakter. String memiliki beberapa tipe data 

yang dapat digunakan seperti char, varchar, tinytext, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini: 

 

Tabel 2.3 Tipe Data String 

No Tipe Data Jangkauan Keterangan 

1 CHAR 0-255 Biasanya digunakan untuk 
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menyimpan data string ukuran 

tetap. 

2 VARCHAR 0-255 

Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data string ukuran 

dinamis. 

3 TINYTEXT 0-255 
Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data text. 

4 TEXT 0-65.535 
Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data text normal. 

5 MEDIUMTEXT 0-16.777.215 
Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data text medium. 

6 LONGTEXT 0-4.294.967.295 
Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data text besar. 

7 BLOB 216-1 (atau 65.535) 
Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data biner normal. 

8 TINYBLOB 28-1 (atau 255) 

Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data biner ukuran 

kecil. 

9 MEDIUMBLOB 
224-1 (atau 

16.777.215) 

Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data biner ukuran 

medium. 

10 LONGBLOB 
232-1 (atau 

4.294.967.295) 

Biasanya digunakan untuk 

menyimpan data biner ukuran 

besar. 

 

Tipe data string memiliki 10 macam tipe data antara lain seperti tipe data 

char, tipe data varchar, tipe data tinytext, tipe data text, tipe data 

mediumtext, tipe data longtext, tipe data blob, tipe data tinyblob, tipe data 

mediumblob dan tipe data longblob. Tipe data tersebut memiliki jangkauan 

dan fungsi penyimpanan yang berbeda. 
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2.10 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Hypertext Preprocessor atau PHP adalah merupakaan bahasa berbentuk 

skrip yang di tempatkan dalam server dan di proses di server (Prihatna, 2005). 

PHP juga merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa pemrograman HTML 

PHP dibuat oleh Rasmus Lerdorf diawali dengan membuatnya sebagai personal 

project dan disempurnakan oleh Group Six of Developers dan lahir kembali 

dengan nama PHP. 

Secara khusus PHP dirancang untuk membentuk web dinamis, artinya 

PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan. PHP memiliki 

kemampuan yang baik dalam hal perhitungan matematika, dalam hal informasi 

jaringan e-mail dan regular expretion. PHP juga mampu sebagai interface dengan 

database secara baik, support dengan bermacam-macam database server seperti 

MySQL, ORACLE, Sysbase.  

PHP dapat berjalan dengan web server yang berbeda dan dalam sistem 

operasi yang berbeda pula. PHP dapat berjalan di sistem operasi UNIX, 

Windows97, WindowsNT. PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan 

HTML untuk membuat halaman web yang dinamis dan dijalankan pada server 

side, artinya semua sintaks yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada 

server tetapi disertakan pada dokumen HTML sedangkan yang dikirim ke 

browser hanya hasilnya saja. Kode PHP diawali dengan tanda lebih kecil (<) dan 

diakhiri dengan tanda lebih besar (>). 

2.11 Perangkat Pemodelan Sistem 

Merancang dan membuat sistem, langkah awal yang dilakukan adalah 

membuat atau memodelkan sistem. Pemodelan sistem ini dilakukan untuk 

memfokuskan hal yang penting dalam sistem tanpa harus terlibat lebih jauh. 

Pemodelan sistem dapat dilakukan dengan beberapa macam perangkat pemodelan 

sistem seperti sistem flow, diagram konteks dan DFD.  

2.11.1 Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan kejadian tersendiri dari suatu diagram alir 

data, dimana satu lingkaran merepresentasikan seluruh sistem. Diagram konteks 
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ini harus berupa suatu pandangan, yang mencakup masukan-masukan dasar, 

sistem-sistem dan keluaran. Diagram Konteks merupakan tingkatan tertinggi 

dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem 

secara keseluruhan. Proses tersebut diberi nomor nol. Semua entitas eksternal 

yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran data-aliran data utama 

menuju dan dari sistem. Diagram tersebut tidak memuat penyimpanan data dan 

tampak sederhana untuk diciptakan, begitu entitas-entitas eksternal serta aliran 

data-aliran data menuju dan dari sistem diketahui penganalisis dari wawancara 

dengan user dan sebagai hasil analisis dokumen. Diagram konteks menggaris 

bawahi sejumlah karakteristik penting dari suatu sistem, yaitu: 

1. Kelompok pemakai; 

2. Komunikasi yang disebut juga sebagai terminator; 

3. Data dimana sistem menerima dari lingkungan dan harus diproses dengan 

cara tertentu; 

4. Data yang dihasilkan sistem dan diberikan ke dunia luar; 

5. Penyimpanan data yang digunakan secara bersama antara sistem dengan 

terminator; 

6. Data ini dibuat oleh sistem dan digunakan oleh lingkungan atau 

sebaliknya, dibuat oleh lingkungan dan digunakan oleh sistem. Batasan 

antara sistem yang dibuat dan lingkungan. 

 

Diagram konteks dimulai dengan penggambaran terminator, aliran data, 

aliran kontrol penyimpanan, dan proses tunggal yang menunjukkan keseluruhan 

sistem. Bagian termudah adalah menetapkan proses (yang hanya terdiri dari satu 

lingkaran) dan diberi nama yang mewakili sistem. Simbol-simbol pada diagram 

konteks dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol pada Diagram Konteks 

Simbol Nama Contoh 
 

Terminator 

 

 

Aliran data/ Data flow 
Informasi pegawai 

 

Proses 

 

Terminator ditunjukkan dalam bentuk persegi panjang dan berkomunikasi 

langsung dengan sistem melalui aliran data atau penyimpanan eksternal. Antara 

terminator tidak diperbolehkan komunikasi langsung. Aliran data ditunjukkan 

dalam bentuk tanda panah, biasanya berisi data atau informasi yang mengalir dari 

suatu pihak ke sistem dan sebaliknya. Proses ditunjukkan dalam bentuk segi 

empat panjang dengan sudut-sudutnya yang tumpul. 

2.11.2 DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan  untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses 

fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual 

maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, 

bubble diagram, model proses, diagram alur kerja atau model fungsi. DFD ini 

adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khusus bila 

fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari 

pada data yang dimanipulasi oleh sistem. 

Beberapa simbol yang digunakan pada Data Flow Diagram dapat dilihat 

pada Tabel 2.5  berikut. 

 

 

 

Pegawai 

 

Membuat record 

pegawai 
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Tabel 2.5 Simbol-simbol pada DFD (Data Flow Diagram) 

Gane dan Sarson 

Simbol 

Yourdon dan De 

Marco Simbol 
Keterangan 

  

Entitas eksternal, dapat 

berupa orang atau unit 

terkait yang berinteraksi 

dengan sistem tetapi diluar 

sistem 
  

Orang, unit yang 

mempergunakan atau 

melakukan transformasi 

data. Komponen fisik tidak 

diidentifikasikan. 
  

Aliran data dengan arah 

khusus dari sumber ke 

tujuan. 
 

 

5.  Data Store 

Penyimpanan data atau 

tempat data direfer oleh 

proses. 

 

Simbol-simbol DFD menurut Gane dan Sarson dengan Yourdon dan De 

Marco berbeda tetapi fungsinya sama. Entitas eksternal menurut Gane dan Sarson 

digambarkan dengan bentuk persegi sedangkan menurut Yourdon dan De Marco 

digambarkan dengan persegi panjang. Proses dapat digambarkan dengan persegi 

panjang yang ujungnya tumpul maupun dengan simbol lingkaran. Aliran data 

disimbolkan dengan tanda panah. Data store disimbolkan dengan persegi panjang 

yang salah satu sisinya berisi garis vertical. 

 

Entitas 

Eksternal 

Entitas Eksternal 

 

Proses 

Proses 

        Data Store 


