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Abstract 

 

 Salatiga has excellent potential which have potentialmarketing to areas 

outside the regions of Salatiga, so it  needs a computerized system within city 

government agencies (municipal government). How to mapping the spread of 

the types of business in the city of Salatiga and provide visual information to 

the visitor in detail from the spread of the types of business and investment in 

the region. Thus the application of GIS to the spread of the types of business 

locations can produce the type of business information in the form of numbers 

and the coordinates and location of a business, and be able to recycle the data 

or geographic location information update cycle types of businesses in the city 

of Salatiga. 

 

Keywords: GIS for business, Information of Salatiga 

 

 

Abstrak 

 

Kota Salatiga memiliki potensi unggulan daerah yang mampu dipasarkan 

hingga luar wilyah Salatiga, sehingga perlu adanya sistem komputerisasi di 

dalam dinas pemerintahan kota (Pemkot). Bagaimana memetakan penyebaran 

jenis-jenis usaha di kota Salatiga serta memberikan informasi secara visual 

kepada pengunjung secara rinci dari penyebaran jenis-jenis usaha serta 

investasi di suatu daerah. Maka diterapkannya GIS pada penyebaran lokasi 

jenis-jenis usaha dapat menghasilkan informasi jenis usaha dalam bentuk angka 

maupun secara koordinat dan letak suatu usaha, serta dapat melakukan daur 

ulang data atau pembaharuan siklus informasi geografi letak jenis-jenis usaha 

di kota Salatiga. 

 

Kata Kunci: SIG untuk bisnis, Info Salatiga 
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1. Pendahuluan 

 

Pembangunan ekonomi dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang 

dan berkelanjutan dan diarahkan agar pembangunan yang berlangsung merupakan 

kesatuan pembangunan nasional. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan 

ekonomi nasional perlu adanya pembangunan ekonomi daerah yang pada akhimya 

mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan 

kemakmuran yang adil dan merata antar daerah. Salah satu upaya untuk 

menjabarkan kebijaksanaan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, maka 

diperlukan suatu kawasan andalan yang berorientasi untuk mengembangkan 

potensi daerah. Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai 

penggerak perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang 

cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi atau kabupaten, 

memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.[1] 

Perihal perdagangan, Kota Salatiga memiliki potensi unggulan daerah 

yang mampu dipasarkan hingga luar wilyah Salatiga, yaitu industri Batu Pahat, 

industri abon dan dendeng, industri eating-enting gepuk, industri kofeksi, industri 

kerajinan panah, industri bambu, dan industri sapu ijuk. Tujuh produk unggulan 

tersebut secara garis besar pemasarannya adalah Surakarta serta Semarang baik 

kota atau kabupaten dan tidak menutup kemungkinan ke daerah lainnya Namun 

yang paling dominan adalah wilayah Semarang.  

Sehingga perlu adanya sistem komputerisasi di dalam dinas 

pemerintahan kota (Pemkot), yang mampu memberikan gambaran serta konsep 

secara jelas bagi tingkat penyebaran jenis-jenis usaha di Kota Salatiga. Hasil yang 

diharapkan dapat memberikan informasi secara visual kepada pengunjung 

(investor) secara rinci dari penyebaran jenis-jenis usaha serta investasi di suatu 

daerah. Aplikasi Mapping GIS yang terhubung dengan database yang saling 

terkoneksi dengan data grafis, dapat membantu menemukan informasi geografis 

seperti peta secara online, yang dapat digunakan sebagai visualisasi penyebaran 

jenis-jenis usaha di suatu daerah. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang “Web GIS untuk Bank Swasta di Kota 

Semarang”.Didalam penelitian tersebut, didapatkan penerapanarcview yang 

berbasis web secara efektif untuk bisa mengetahui dengan jelas.Melihat dari segi 

data bagaimana memperoleh data-data yaitu data primer dan data sekunder yang 

digunakan untuk perencanaan kebutuhan GIS kemudian melakukan rancang 

bangun GIS dan mengimplementasikannya pada suatu web secara 

keseluruhannya.Perencanaan kebutuhan GIS terdiri dari metode pengumpulan 

data, data spasial dan data non spasial/atribut. Data spasial berupa lokasi BCA 

yang ditunjukkan dengan peta kota Semarang dan layer peta yang terdiri dari layer 

wilayah, layer jalan, layer lokasi dan sebagainya. Sedangkan data non spasial 

terdiri dari data lokasi dan produk jasa pada kantor BCA wilayah Semarang. 

Perancangan GIS berbasis web terdiri dari perancangan proses dan perancangan 

halaman web. Perancangan proses yang memberikan gambaran mengenai 

bagaimana informasi dihasilkan, yang terdiri dari proses pembuatan peta, editing 
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peta dan pembuatan database. Sedangkan perancangan halaman web memberikan 

gambaran mengenai bagaimana informasi akan ditampilkan.[2] 

Penelitian tentang “Analisis Pola Spasial dan Dinamika IPM Tahun 2006 

– 2009 Propinsi Sulawesi Utara Menggunakan Metode Spatial Autocorrelation”. 

Penelitian ini, menerapkan suatu metode pendekatan spasial yang memungkinkan 

hasil pengukuran IPM (Index Prestasi Manusia) diberikan dalam bentuk 

visualisasi untuk memberikan informasi yang lebih mudah dipahami dan 

dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan Exploratory Spatial Data Analysis 

(ESDA) dengan metode Spatial Autocorrelation, yang memungkinkan seorang 

analisis untuk membuat dan menggunakan peta sebagai perangkat untuk analisi 

IPM dengan pendekatan spasial. [3] 

Penelitian tentang “Sistem Informasi Geografis Untuk Mendukung 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Salatiga”. Penelitian ini 

mengacu pada data grafis berupa peta yang menggambarkan objek untuk 

melakukan pencarian produk yang dihasilkan UMKM Kota Salatiga, serta 

menampilkan data atribut tentang pemetaan jenis UMKM, pemetaan jenis usaha 

UMKM dan pemetaan peminjaman BUMN. Aplikasi GIS untuk mendukung 

pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) Kota Salatiga dibangun 

berbasis desktop sehingga aplikasi yang dibangun dapat digunakan dan diterapkan 

secara efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan UMKM Kota 

Salatiga.[4] 

Pada penelitian ini GIS diterapkan untuk mengetahui penyebaran lokasi 

jenis-jenis usaha yang terdapat di kota Salatiga. Berbasis web GIS , maka 

diterapkannya GIS pada penyebaran lokasi jenis-jenis usaha dapat menghasilkan 

informasi jenis usaha dalam bentuk angka maupun secara koordinat dan letak 

suatu usaha, serta dapat melakukan daur ulang data atau pembaharuan siklus 

informasi geografi letak jenis-jenis usaha di kota Salatiga.  

 

Sistem Informasi Geografis 

Georaphic Information System (GIS) merupakan suatu sistem informasi 

yang berbasiskomputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang 

memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan).Sistem ini memfoto, 

mengkoreksi, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan 

data yang secara spasial mereferensikan kepadakondisi bumi.Teknologi SIG 

mengintegrasikan operasi-operasi umumdatabase, seperti query dan analisa 

statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh 

pemetaan.[5] 

Kemampuan inilah yang membedakan GIS dengan Sistem Informasi 

lainya yang membuatnya menjadi berguna berbagai kalangan untuk menjelaskan 

kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang terjadi. 

Sistem Informasi Geografis dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem 

manual (analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan 

yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem Informasi 

manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi 

untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey 

lapangan.Semua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan 



x 

 

alat tanpa komputer. Sedangkan GIS otomatis telah menggunakan komputer 

sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat 

berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi. Data 

lain dapat berupa peta dasar terdigitasi.[6] 

Tujuan pokok dari pemanfaatan GIS adalah untuk mempermudah 

mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu 

lokasi atau obyek.Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam GIS adalah data 

yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum 

dispesifikasi.Data-data yang diolah dalam GIS pada dasarnya terdiri dari data 

spasial dan data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat 

digunakan adalah analisis spasial dan analisis atribut.[7] 

 

Data Spasial 

Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian 

(georeference) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit 

spasial.Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan 

pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada 

cakupan wilayah kontinental, nasional, regional maupun lokal. Setiap bagian dari 

data tersebut selain memberikan gambaran memberikan informasi mengenai 

lokasi dan juga persebaran dari fenomena tersebut dalam suatu ruang 

(wilayah).dengan cara penyajian data, maka peta merupakan bentuk/cara 

penyajian data spasial yang paling tepat. 

Model raster memberikan informasi spasial apa yang terjadi dimana saja 

dalam bentuk gambaran yang digeneralisasi. Dalam model ini, dunia nyata 

disajikan sebagai elemen matriks atau sel grid yang homogen. Data geografi 

ditandai oleh nilai-nilai elemen matriks persegi panjang dari suatu 

objek.Sehingga, secara konseptual, model data raster merupakan model data 

spasial yang paling sederhana. Data raster dapat dikonversi ke sistem koordinat 

geo-referensi dengan cara meregistrasi sistem grid raster ke sistem koordinat geo-

referensi yang diinginkan. 

Pada model data vektor, unsur geografik disajikan secara digital seperti 

bentuk visualisasi/penyajian dalam peta hardcopy. Model data vektor 

menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan : 

1.Titik-titik. 

 Entity titik meliputi semua objek grafis atau geografis yang dikaitkan 

dengan koordinat. Koordinat-koordinat, data atau informasi yang diasosiasikan 

dengan „titik‟ tersebut juga harus disimpan untuk menunjukkan jenis titik yang 

bersangkutan. 

2. Garis-garis atau kurva. 

 Entity garis dapat didefinisikan sebagai semua unsur-unsur linier yang 

dibangun dengan menggunakan segmen-segmen garis lurus yang dibentuk oleh 

dua titik koordinat atau lebih. 

3. Poligon/luasan beserta atribut-atributnya. 

 Cara yang paling sederhana untuk merepresentasikan suatu poligon adalah 

pengembangan dari cara yang digunakan untuk merepresentasikan arc yang 

sederhana yaitu merepresentasikan setiap poligon sebagai sekumpulan koordinat 
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(x,y) yang membentuk segmen garis, dimana mempunyai titik awal dan titik akhir 

segmen garis yang sama (memiliki nilai koordinat yang sama). Bentuk-bentuk 

dasar representasi data spasial ini, di dalam sistem model data vektor, 

didefinisikan oleh sistem koordinat kartesian dua dimensi (x,y).  

 Presentasi dari sebuah vektor dan suatu objek merupakan suatu usaha di 

dalam menyajikan objek yang bersangkutan sesempurna mungkin. Untuk itu, 

ruang atau dimensi koordinat diasumsikan bersifat kontinyu yang memungkinkan 

semua posisi, panjang dan dimensi didefinisikan dengan presisi.[8] 

 

DATA SPASIAL

MODEL DATA VEKTOR MODEL DATA RASTER

NON-TOPOLOGI TOPOLOGI

DATA SEDERHANA

(SIMPLE DATA)

DATA TINGKAT TINGGI

(HIGHER-DATA LEVEL)

TIN 

(TRIANGULATED 

IRREGULAR NETWORK)

REGIONS
DYNAMIC 

SEGMENTATION

 
 

Gambar 1 Klasifikasi Model Data Spasial [8] 

Gambaran Umum Kota Salatiga 

Kota Salatiga terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara juridis 

formal, Kota Salatiga terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota 

Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 

Secara astronomi terletak antara 110.27‟.56,81” - 110.32‟.4,64”  Bujur 

Timur dan terletak di antara 007.17‟ dan 007.17‟.23” Lintang Selatan, secara 

morfologis berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu diantara gunung-

gunung kecil antara lain Gajahmungkur, Telomoyo dan Payung Rong. Kota 

Salatiga dilalui oleh jalan arteri primer (jalan nasional) yang menjadi perlintasan 

dua kota besar di Jawa Tengah, yakni Semarang dan Surakarta. [9] 

 

Bentuk Pemilikan Bisnis / Usaha di Indonesia  

Bentuk Usaha Atau bentuk pemilikan bisnis ada yang dikatakan berbentuk 

badan hukum dan tidak berbadan hukum.Pengertian bentuk badan hukum yaitu 

badan usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri, terpisah dari harta kekayaan 

para pendirinya atau para pengurusnya.Para anggota tidak bertanggung jawab 

dengan harta kekayaannya di luar yang tersebut dalam saham yang 

dimilikinya.Usaha yang tidak berbentuk badan hukum antara lain, Badan usaha 

perseorangan,persukutuan firma, dan persekutuan komanditer. 
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Usaha yang berbentuk badan hukum antara lain, Perseroan terbatas 

(PT),Koperasi, dan Yayasan.Negara Indonesia mengenal bermacam-macam 

bentuk pemilikan bisnis. Bentuk yang akan dipilih, sangatlah bergantung pada 

faktor pertimbangan bentuk kepemimpinan, struktur permodalan, tanggung jawa 

terhadap utang piutang perusahaan, dan kontinuitas perusahaan. Bentuk pemilikan 

bisnis antara lain, Perusahaan Perseorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, dan 

Yayasan.[10] 

 
Tabel 1 Klasifikasi Usaha Secara Umum [11] 

Dasar Mikro Kecil Menengah 

Omset 

Asset 

Tenaga Kerja 

< 50 Juta 

< 20 Juta 

< 5 Orang 

< 1 milyar 

< 200 Juta 

< 20 Orang 

1-50 Milyar 

200 Jt – 5 Milyar 

20 – 100 Orang 

 

 

3. Perancangan Sistem 

 Desain GIS penyebaran jenis-jenis usaha yang diterapkan di PEMKOT 

kota Salatiga, perancangan sistem dalam penelitian ini menggunakan Unified 

Modelling Language (UML), bahwa data perusahaan diinputkan ke dalam 

MySQL, setelah itu data di simpan dengan format excel yang akan langsung 

dikonversikan menjadi .txt. Lalu data perusahaan diexport ke Arcview, maka 

secara otomatis data akan disimpan dalam format DBF. Selanjutnya 

dikonversikan ke dalam bentuk shp file, berguna untuk memasukkan koordinat 

letak usaha ke dalam peta di dalam Arcview, dan siklus ini akan terus 

berputar.Sehingga dapat dipetakan penyebaran jenis-jenis usaha di kota Salatiga 

serta memberikan informasi secara visual kepada pengunjung secara rinci dari 

penyebaran jenis-jenis usaha serta investasi di suatu daerah, dengan diterapkannya 

GIS pada penyebaran lokasi jenis-jenis usaha dapat menghasilkan informasi jenis 

usaha dalam bentuk angka maupun secara koordinat dan letak suatu usaha, serta 

dapat melakukan daur ulang data atau pembaharuan siklus informasi geografi 

letak jenis-jenis usaha di kota Salatiga. 

 Use Case pada sistem ini, terdapat dua pengguna yakni, admin dan visitor. 

Jika masuk ke dalam sistem, admin harus login terlebih dahulu, sedangkan untuk 

visitor tidak perlu login. Admin di sini adalah pegawai Pemkot Kota Salatiga, 

ataupun pengunjung yang datang ke Pemkot Kota Salatiga. Sedangkan admin 

adalah pegawai Pemkot Kota Salatiga yang diberi otoritas untuk mengolah atau 

me-manage database. Secara umum, use case diagram untuk sistem ini 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2Use Case Diagram Sistem 

 

Terdapat 3 fungsi yang dapat dilakukan oleh user. Fungsi melihat data 

peta, melihat data perusahaan, dan melihat data grafik. Dimana ketiga fungsi 

tersebut extend atau mewarisi hubungan dengan memanajemen data perusahaan. 

Fungsi melihat data peta untuk melihat data peta per kecamatan, juga melihat 

penyebaran usaha di setiap kecamatan. Sedangkan Melihat data perusahaan untuk 

melihat data perusahaan berdasarkan penyebaran per kecamatan, kategori serta 

jenis usaha masing-masing. Lalu fungsi melihat daftar grafik untuk melihat 

perbandingan peyebaran usaha berdasarkan jenisnya di setiap kecamatan. 

Fungsi untuk administratorpada use case diagram mempunyai empat 

fungsi. Yaitu fungsi tambah data perusahaan, ubah data perusahaan, hapus data 

perusahaan, dan mengeluarkan laporan. Fungsi-fungsi tersebut includeatau 

mempunyai keterkaitan dengan fungsi memanajemen data perusahaan. Fungsi 

tambah, hapus, dan ubah data perusahaan merupakan fungsi umum dari seorang 

administrator, yang akan dikembangkan lebih lanjut untuk membuat dan 

mengeluarkan laporan. 
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a. Perdagangan : membeli dan menjual kembali tanpa proses  perubahan. 

b. Hotel : termasuk di dalamnya motel, wisma. 

c. Restoran : termasuk warung makan. 

Firma 

Pertanian : Mencakup pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan 

peternakan). Tidak termasuk pengolahan hasil pertanian itu sendiri. 

CV 

Bangunan : Usaha dalam pembuatan, perbaikan, pembongkaran gedung, 

rumah, jalan, jembatan, kereta api, bangunan terowongan, bendungan, 

saluran air, bangunan landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, 

lapangan parker kendaraan, lapangan olahraga, stasiun pembangkit tenaga 

listrik, jaringan transmisi dan distribusi, dan bangunan jaringan 

komunikasi. Termasuk juga pemasangan pompa air, penggalian 

sumur/WC, persewaan mesin/alat konstruksi beserta operatornya, dan 

sebagainya. 

PT 

Industri : Usaha pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi/setengah 

jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi 

nilainya. 

Koperasi 

Keuangan, persewaan dan jasa penunjang keuangan. Usaha perbankan 

baik yang dikelola pemerintah maupun swasta seperti : bank sentral, bank 

devisa, bank tabungan, bank kredit maupun bank yang melayani 

pemindahan cadangan uang dengan surat berharga (deposito, cek, giro, 

dan sejenisnya). Termasuk jasa pegadaian, pasar modal, usaha jasa 

keuangan lainnya seperti penukaran mata uang asing, rentenir, dan simpan 

pinjam. 

Yayasan 

Angkutan dan komunikasi 

a. Angkutan : usaha pengangkutan barang atau penumpang dengan 

angkutan darat, angkutan laut, sungai, danau, dan kanal serta angkutan 

udara, termasuk juga jasa angkutan, pengepakkan dan pengiriman 

barang, keagenan / biro perjalanan, usaha persewaan angkutan darat, 

air dan udara berikut pengemudinya. 

b. Komunikasi : usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui 

pos, telepon, telegraf/telex atau hubungan panggil/pager. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Sistem informasi geografis penyebaran jenis-jenis usaha Kota Salatiga ini, 

terdapat lima menu utama, yaitu: Beranda, Peta, Perusahaan, Grafik, Login, dan 

Link. 

Halaman peta merupakan halaman yang menampilkan data-data penyebaran 

jenis usaha yang dibagi per kecamatan dan  menampilkan penyebaran jenis-jenis 

usaha secara keseluruhan atau semua kecamatan. Halaman informasi penyebaran 

usaha memiliki tiga navigasi berdasarkan : jenis usaha, tipe usaha, dan juga daftar 
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usaha.Navigasi Pembagian wilayah per kecamatan, akan ditampilkan peta Kota 

Salatiga, kemudian user memilih kecamatan pada peta yang akan ditampilkan 

pembagian wilayahnya. Tampilan beranda ditunjukkan pada gambar6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5Tampilan Halaman Home 

 

Halaman peta penyebaran jenis usaha berdasarkan jenis usaha secara umum 

sama dengan halaman tampilan halaman peta penyebaran usaha seluruh  

kecamatan. Dari cara mengaksesnya , dan juga dari segi informasinya. Perbedaan 

yang terdapat dalam kedua halaman ini adalah, halaman peta halaman peta 

penyebaran usaha seluruh  kecamatan memberikan informasi secara keseluruhan 

jenis-jenis usaha dari seluruh kecamatan yang berada di Kota Salatiga. Sedangkan 

halaman peta penyebaran jenis usaha berdasarkan jenis usaha memberikan 

informasi lebih spesifik informasi jenis-jenis usaha di setiap kecamatan.Untuk 

implementasi data penyebaran usaha tingkat kecamatan ke dalam data spasial, 

terlebih dahulu disiapkan peta Kota Salatiga dengan pembagian wilayah per 

kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 6 Tampilan Halaman Peta Penyebaran Usaha Seluruh  Kecamatan 
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Gambar 9Daftar Perusahaan per kecamatan 

 

Halaman Grafik ini mempunyai dua sub menu halaman. Yaitu grafik jumlah 

usaha dan juga jenis usaha.Halaman ini menampilkan data-data daftar seluruh 

perusahaan berdasarkan jumlah usaha dan juga jenis usahanya yang berada pada 

seluruh Kecamatan Kota Salatiga.Halaman grafik yang pertama yaitu grafik 

jumlah usaha, menampilkan informasi jumlah usaha/ SIUP per wilayah atau 

kecamatan.Lalu Halaman grafik yang kedua yaitu grafik jenis usaha, 

menampilkan informasiusaha, menampilkan informasi jumlah usaha/ SIUP per wilayah 

atau kecamatan.Tampilan peta daftar perusahaan seluruh kecamatan di Kota Salatiga, 

ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10Grafik Jumlah Usaha (SIUP) / Wilayah 

 

User dapat melihat data grafik tentang Jumlah Usaha dan Jenis Usaha. 

Grafik ditampilkan secara dinamis, karena dapat berubah sesuai database 

perusahaan, dan user dapat memilih grafik mana yang akan ditampilkan. Seperti 

grafik Jenis Usaha, user dapat memilih data grafik mana yang akan ditampilkan. 

Misal, rumah makan saja yang ingin ditampilkan, atau toko saja yang ingin 

ditampilkan. 
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Kode Program 2Kode Program untuk update data berdasarkan Manajemen Tipe 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kode Program 3Kode Program untuk update data berdasarkan Manajemen Jenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kedua kode program diatas merupakan fungsi dari administratoruntuk 

melakukan update data berdasarkan manajemen tipe dan manajemen jenis tiap-

tiap usaha per kecamatan. Manajemen tipe  

6. Pengujiian Sistem 

Pengujian kesesuaian sistem terhadap pengguna dilakukan pada tanggal 30 

November 2012. Pengujian dilakukan di Kantor Pemkot Salatiga dengan 

melakukan demo aplikasi, wawancara evaluasi, dan check list kesepakatan 

kebutuhan sistem. Pengujian Sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan atau 

kinerja antar komponen sistem yang diimplementasikan. Tujuan utama dari 

pengujian sistem adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau 

komponen-komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.  

 Metode pengujian yang di ambil adalah metode pengujian Black Box. 

Pengujian Black Box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa 

memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini di gunakan 

untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian 

Black Box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada 

spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat 

lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak di cek apakah sudah sesuai 

dengan yang di harapkan atau tidak. Hasil pengujian yang dilakukan memiliki poin 

utama yaitu WEB GIS yang telah dibangun sudah memenuhi standar operasional 

1 public function crudTipe(){ 

2 $data["title"] = "Manajemen Tipe"; 

3 $uri = $this->uri->uri_to_assoc(3);  

4 if($uri["tipe"] == "tambah"){//insert data 

5 } 

6 else if($uri["tipe"] == "hapus"){//delete data 

7 } 

8 else if($uri["tipe"] == "ubah"){//ubah data 

9 } 

10 } 

1 public function crudJenis(){ 

2 $data["title"] = "Manajemen Jenis"; 

3 $uri = $this->uri->uri_to_assoc(3);  

4 if($uri["tipe"] == "tambah"){ 

  //insert data 

5 } 

6 else if($uri["tipe"] == "hapus"){ 

  //delete data 

7 } 

8 else if($uri["tipe"] == "ubah"){ 

  //ubah data 

9 } 

10 } 
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dan memiliki user interface yang mudah dimengerti. Meski secara fisik tidak 

terlihat perbedaan dengan web biasa, namun secara operasional WEB GIS dapat 

menyajikan informasi yang variatif serta rinci terhadap penyebaran jenis-jenis 

usaha di Kota Salatiga. Tabel dibawah merupakan hasil pengujian di 

kantorPemkot Salatiga. 

 
Tabel 2Pengujian Sistem dengan Metode Black Box 

 

No Proses Login 
Validasi 

Input 
Data Input Klik Hasil Uji 

Status 

Uji 

1 Proses Login Username Dikosongkan 
 

Login Gagal Berhasil  

   
Value Username 

 

Login 

Berhasil 
Berhasil  

  
Password Dikosongkan 

 
Login Gagal Berhasil  

   
Value Username 

 

Login 

Berhasil 
Berhasil  

2 
Proses Melihat 

data 
Peta Peta 

 

Berhasil 

Ditampilkan 
Berhasil 

  
Perusahaan Perusahaan 

 

Berhasil 

Ditampilkan 
Berhasil 

  
Grafik Grafik 

 

Berhasil 

Ditampilkan 
Berhasil 

  
Link Link 

 

Berhasil 

Ditampilkan 
Berhasil 

  
Admin Admin 

 

Berhasil 

Ditampilkan 
Berhasil 

  
Beranda Beranda 

 

Berhasil 

Ditampilkan 
Berhasil 

3 Proses Input Perusahaan Perusahaan 
 

Berhasil 

Diubah 
Berhasil 

 
 

Admin Admin 
 

Berhasil 

Diubah 
Berhasil 

4 Proses Edit 

Master 

Data Jenis 

Usaha  

Admin 
 

Berhasil 

Diubah 
Berhasil 

  

Master 

Data Tipe 

USaha 

Admin 
 

Behasil 

Diubah 
Berhasil 

5 Download PDF Peta 
Download 

PDF 

Data Dapat 

Diunduh 
Berhasil 

    EXCEL Peta 
Download 

EXCEL 

Data Dapat 

Diunduh 
Berhasil 

 

7. Simpulan  
 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa1) 

Dengan pembangunan Sistem Informasi Geografi untuk penyebaran jenis-jenis 

usaha di Kota Salatiga, dapat diketahui perkembangan dan penyebaran usaha di 

suatu daerah atau suatu kecamatan, berdasarkan klasifikasi jenis dan tipe usaha 
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sehingga dapat direkomendasikan pembangunan usaha dan pemerataan 

penyebaran jenis usaha di suatu kecamatan.; 2) MelaluiSistem Informasi 

Geografi untuk penyebaran jenis-jenis usaha di Kota Salatiga, pemerataan 

pembangunanjuga dapat lebih terencana dan tertata sehingga dapat menghasilkan 

tingkat ekonomi masyarakat yang lebih merata dan tata kota yang lebih tepat, 

dengan adanya pemerataan pembangunan usaha di setiap kecamatannya; 3) Data-

data tentang penyebaran usaha berdasarkan jenis dan tipe usaha masing-masing, 

serta penyebarannya di setiap kecamatan disajikan dalam data spasial sehingga 

lebih interaktif dan user lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. 

Selain itu dengan proses pewarnaan pada data spasial user dapat mengetahui dan 

membedakanjenis usaha apa saja yang sudah ada di suatu keamatan di Kota 

Salatiga.  
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