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WEBMAP PENGEMBANGAN LBB di SURABAYA 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Adanya perbedaan kesuksesan organisasi-organisasi dan perbedaan 

kekuatan dan/atau kelemahan organisasi, sering karena faktor lokasi yang kurang 

mendukung. Dalam situasi persaingan, faktor lokasi merupakan faktor kritis yang 

sangat penting (pustaka : 1). Agar usaha yang dijalankan dapat bersaing secara 

efektif, lokasi usaha haruslah strategis dan mudah untuk dijangkau. 

Kini banyak sekali Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) yang bermunculan 

dengan tujuan membantu para pelajar SD, SMP dan SMU dalam mencari ilmu. 

Bahkan ada juga LBB yang membuat program untuk membantu siswa yang akan 

mengikuti ujian untuk masuk ke Universitas Negeri. Seiring dengan banyaknya 

cabang LBB yang didirikan maka semakin banyak pula persaingan dalam 

memikat konsumen (pelajar). Akan tetapi, kadangkala LBB kurang 

memperhatikan pola penyebaran konsumen sehingga cabang baru yang dibuka 

tidak seramai cabang utama dari LBB tersebut. 

Kriteria yang dapat digunakan pada sistem ini antara lain jarak dengan 

jalan raya, jarak sekolah terdekat, jarak dengan perumahan, ada atau tidaknya 

cabang LBB pesaing di daerah tersebut dan berapa jumlah populasi siswa yang 

ada. Penentuan hierarki, kriteria, serta ranking prioritas yang diberikan dapat 

mempengaruhi hasil perhitungan rekomendasi lokasi cabang yang baru. 

Dalam pencarian suatu data atau informasi akan sangat kesulitan apabila 

dilakukan dengan cara manual. Mengacu pada permasalahan ini, maka penelitian 

ini dirasa sangat penting untuk membangun sebuah sistem untuk mengolah data-

data dengan baik dan menyajikannya kembali dalam bentuk informasi yang 

kompleks dan menarik yang dapat diakses oleh LBB terkait. Dengan system 

informasi geografis berbasis web ini, maka proses LBB dalam menentukan lokasi 
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pembukaan cabang baru akan lebih mudah, karena telah terkoneksi dengan 

jaringan internet, sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 

 

B. RUMUSAN PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan diantaranya 

adalah : 

1. Bagaimana membangun SIG berbasis web yang dapat mengintegrasikan 

beberapa kriteria yang telah ditentukan diatas, sehingga dapat diperoleh 

informasi lokasi yang tepat untuk membangun LBB dengan akurat 

2. Bagaimana mengintegrasikan webmap dengan data yang telah ditentukan 

3. Bagaimana cara menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh LBB terkait di 

wilayah Surabaya untuk menentukan lokasi pengembangan LBB 

4. Bagaimana agar hasil yang diperoleh, dapat dengan mudah dimengerti oleh 

user baik LBB maupun masyarakat umum, sehingga apa yang 

direkomendasikan dapat memberikan hasil yang optimal. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Pada sistem ini terdapat beberapa batasan masalah, yaitu : 

1. LBB yang ditinjau hanya wilayah Surabaya 

2. LBB yang digunakan sebagai studi adalah LBB Kumon 

3. Aplikasi webmap berisi tentang informasi untuk menentukan lahan 

pengembangan LBB Kumon di Surabaya dan juga informasi untuk masyarakat 

yang ingin mengikuti proses belajar di LBB Kumon 

4. Lokasi alternatifnya adalah lokasi perumahan di Surabaya, yaitu : Bukit 

Darmo Golf, Graha Family, Citraland, Pakuwon Jati, Dian Istana, Pinus Asri, 

Griya Babatan Mukti, Griya Pratama, dan Graha Citra. 

5. Sistem yang akan dikembangkan disajikan dalam webmap menggunakan 

script HTML, PHP, digitasi peta menggunakan MapInfo Professional dan 

metode yang digunakan adalah AHP 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Membangun webmap untuk menentukan lokasi pembukaan cabang baru LBB 

Kumon didaerah Surabaya. 

2. Membangun webmap untuk menyajikan informasi lokasi LBB Kumon 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari system yang kami buat ini adalah : 

1. Sistem dapat menunjukkan lokasi-lokasi strategis pengembangan LBB Kumon 

di Surabaya 

2. Membantu menunjukkan lokasi LBB Kumon yang sudah ada di Surabaya 

 

F. STUDI PUSTAKA 

Pada proposal ini menggunakan konsep webmap dan metode yang 

digunakan adalah AHP dan web GIS. Karena webmap sangat user friendly 

sehingga semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya dengan mudah. Dan 

juga dapat diakses dengan jaringan internet. 

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan 

oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan 

masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, 

menurut Saaty, hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah 

permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level 

pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternative (pustaka : 2). Dengan 

hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-

kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga 

permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. AHP sering digunakan 

sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena 

alasan-alasan sebagai berikut :  

1.  Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai 

pada subkriteria yang paling dalam.  
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2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.  

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan.  

Kriteria yang dapat digunakan pada sistem ini antara lain jarak dengan 

jalan raya, jarak sekolah terdekat, jarak dengan perumahan, ada atau tidaknya 

cabang LBB pesaing di daerah tersebut dan berapa jumlah populasi siswa yang 

ada. Dengan visualisasi penyebaran konsumen, apabila LBB menggunakan web 

GIS serta ditambahkan metode AHP dapat menentukan rekomendasi lokasi 

cabang yang akan dibuka selanjutnya. Penentuan hierarki, kriteria, serta ranking 

prioritas yang diberikan dapat mempengaruhi hasil perhitungan rekomendasi 

lokasi cabang yang baru. 

MapInfo merupakan program aplikasi yang digunakan untuk tujuan 

pemetaan. MapInfo memberikan kemampuan variasi tampilan peta, peningkatan 

kualitas gambar dan proses edit pada setiap layer. Adanya fasilitas register 

memberikan tampilan peta secara lebih informatif, seperti menentukan jarak 

(jalan, sungai) ataupun luas dan skala suatu wilayah. 

MapInfo  merupakan salah satu dari sangat sedikit perangkat lunak untuk 

sistem informasi geografis vector based komersial yang cukup dominan di 

indonesia. Untuk membuat digitasi  diperlukan data spasial dan data atribut. 

 

G. GAMBARAN SISTEM 

Perancangan sistem bertujuan untuk mencari bentuk yang optimal dari 

aplikasi yang akan dibangun dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor 

permasalahan dan kebutuhan yang ada pada sistem. Upaya yang dilakukan adalah 

dengan berusaha mencari kombinasi penggunaan teknologi dan perangkat lunak 

(software) yang tepat sehingga diperoleh hasil yang optimal dan mudah untuk 

diimplementasikan. 
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CONTEXT DIAGRAM 

 

          GAMBAR 1  CONTEXT DIAGRAM WEBMAP PENGEMBANGAN LBB 

Keterangan context diagram : 

Mencari data ke Badan Pusat Statistik, yaitu data wilayah, data jalan, data 

sekolah, dan data perumahan kemudian data-data tersebut diproses dengan GIS 

dan dianalisa menggunakan metode AHP sehingga dapat menghasilkan data LBB 

Kumon yang ada di Surabaya. 

Apabila LBB ingin mengembangkan usahanya, maka LBB memasukkan 

data LBB Kumon yang sudah ada ke sistem, selain itu juga memasukkan kriteria 

yang dibutuhkan sistem untuk diolah. Setelah sistem mengolah data-data tersebut, 

kemudian system memberikan informasi lokasi LBB yang sudah ada didaerah 

tersebut dan memberikan hasil analisa penentuan lokasi LBB yang baru. 

Selain itu juga masyarakat dapat memanfaatkan webmap ini, karena 

webmap ini juga mampu memberikan informasi lokasi LBB. Adapun cara 

kerjanya adalah dengan memasukkan lokasi LBB yang dicari. 
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ERD (Entity Relationship Diagram) 

Diagram ERD (Entity Relationship Diagram) selalu digunakan dalam 

sistem informasi sebagai dasar pembuatan database. Diagram ERD terdiri dari 

entitas-entitas yang saling berhubungan dan membentuk suatu database. Entitas-

entitas tersebut terdiri dari tabel-tabel yang memiliki primary key dan  foreign key 

yang dapat digunakan dalam pembuatan query. 

data LBB lain

data lbb lain

data lbb kumon

data lbb kumon

data sekolah

data sekolah

data perumahan

data kecamatan

data kelurahan

w ilayah

idw ilayah
namaw ilayah
luasw ilayahjalan

idjalan
namajalan

sekolah

idskolah
namasekolah
luassekolah
dayatampung

perumahan

idperum
alamat
luasperumahan
jlhjiw a

LBB Kumon

idlbb
namalbb
alamat
luasgedung
dayatampung

kecamatan

idkecamatan
namakecamatan

kelurahan

idkelurahan
namakelurahan
jlhjiw a

LBB lain

idlbblain
namalbblain
alamat
luasgedung
dayatampung

 

GAMBAR 2  CDM WEBMAP PENGEMBANGAN LBB 
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IDJALAN  = IDJALAN

IDKELURAHAN = IDKELUR AHAN

IDJALAN  = IDJALAN

IDKELURAHAN = IDKELUR AHAN

IDJALAN  = IDJALAN

IDKELURAHAN = IDKELUR AHAN

IDKELURAHAN = IDKELUR AHAN

IDWILAYAH = ID WILAYAH

IDKECAMATAN  = IDKECAMATAN

WILAYAH

IDWILAYAH varchar(15)
NAMAWILA YAH varchar(50)
LUASWILAYAH integerJALAN

IDJALAN varchar(15)
NAMAJALAN varchar(50) SEKOLAH

IDSKOLAH varchar(15)
IDKELURAHAN varchar(15)
IDJA LAN varchar(15)
NAMASEKOLAH varchar(50)
LUASSEKOLAH integer
DAYATAMPUNG integer

PERUMAHAN

IDPERUM varchar(15)
IDKELURAHAN varchar(15)
NAMAPERUMAHAN varchar(50)
LUASPERUMAHAN integer
JLHJIWA integer

LBB_KUMON

IDLBB varchar(15)
IDKELURAHAN varchar(15)
IDJA LAN varchar(15)
NAMALBB varchar(50)
NAMAPERUMAHAN varchar(50)
LUASGEDUNG integer
DAYATAMPUNG integer

KECAMATAN

IDKECAMATAN varchar(15)
IDWILAYAH varchar(15)
NAMAKECAMATAN varchar(50)

KELURAHAN

IDKELURAHAN varchar(15)
IDKECAMATAN varchar(15)
NAMAKELURAHAN varchar(50)
JLHJIWA integer

LBB_LAIN

IDLBBLAIN varchar(15)
IDKELURAHAN varchar(15)
IDJALAN varchar(15)
NAMALBBLAIN varchar(50)
ALAMAT varchar(50)
LUASGEDUNG integer
DAYATAMPUNG integer

 

GAMBAR 3  PDM WEBMAP PENGEMBANGAN LBB 

LAYER 

Adapun layer yang dibutuhkan untuk membangun Webmap 

Pengembangan LBB di Surabaya ini adalah : 

- Layer Wilayah 

- Layer Kecamatan 

- Layer Kelurahan 

- Layer Jalan 

- Layer Perumahan 

- Layer Sekolah 

- Layer LBB lain 

- Layer LBB Kumon 

 

H. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode SDLC. 

Metode SDLC (Systems Development Life Cycle, Siklus Hidup Pengembangan 

Sistem) atau Systems Life Cycle (Siklus Hidup Sistem), dalam rekayasa 

sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan 



10 

 

sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 

sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau 

informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan 

sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap : rencana (planning), analisa 

(analysis), desain (design), implementasi (implementation), uji coba (testing) dan 

pengelolaan (maintenance) (pustaka : 3). Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep 

SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. 

Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan 

dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan 

perangkat lunak.  

 

Metodologi penelitian SDLC ini terdiri dari langkah-langkah berikut : 

1. Permasalahan 

Dalam membangun sistem informasi Web terdapat beberapa kendala yang 

harus diperhatikan antara lain : 

- Scalibility  

Berhubungan dengan jumlah user yang tersebar luas dan karateristik dari 

masing – masing user, dapat berupa dari sisi bahasa, skill dan teknologi yang 

digunakan. 

- Visual Desain 

Selain dari tampilan Web, berhubungan pula dengan bagaimana user dapat 

memahami tampilan yang telah dibuat dan mengerti atau dapat menggunakan 

sistem yang telah dirancang. 

- Comprehensive (pemahaman) 

Bagaimana membuat user tertarik dan memahami dengan informasi dari 

produk yang ditampilkan dengan kendala tingkat pemahaman user yang beragam. 

- Interactivity 

Membuat user memahami dan terbiasa dengan sistem yang terdapat di aplikasi 

Web, seperti link, pull down menu, dan juga terdapat menu interaktif yaitu undo. 
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- Change Management 

Berfungsi untuk mengubah tampilan desain atau sistem dalam Web. User yang 

sudah terbiasa dengan tampilan lama  akan mengalami kesulitan dengan tampilan 

baru tanpa adanya petunjuk. Dalam sistem informasi Web yang menjadi kendala 

adalah bagaimana membuat user yang tidak mengerti atau user yang baru dapat 

memahami dengan sistem yang telah dirancang. 

 

2. Pembahasan 

Metode SDLC 

Karena pengembangan Metodologi untuk Sistem Informasi Web ini 

berdasarkan banyak literature, tahapan SDLC (Sistem Development Life Cycle) 

dan berfokus pada metode dan teknis yang dirasa mampu untuk digunakan. 

 
Tahap  - tahap SDLC dalam pembangunan sistem informasi Web : 

1. Planning  

Planning (perencanaan) adalah pencarian data-data yang dibutuhkan untuk 

pengolahan Webmap Pengembangan LBB di Surabaya. Kemudian pada tahap 

ini perlu untuk mencatat kebutuhan client.   

 

2. Analisa  

 Menentukan data yang akan menjadi data spasial dan data atribut. Adapun 

kategori informasi data spasial adalah : data jalan, data wilayah, data sekolah, 

data perumahan, dan data LBB Kumon. Informasi data atribut adalah : data 

yang menjadi atribut dari wilayah, kecamatan, kelurahan, jalan, sekolah, 

perumahan, LBB Kumon, dan LBB pesaing. 

 Mengkategorikan user yang menggunakan sistem informasi Web. 

 Memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya maintenance 

(membayar domain ke ISP). 
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3. Desain 

 Desain Informasi. Dalam tahap ini dimodelkan informasi link dari setiap 

halaman, jika dalam sistem tersebut terdapat database maka digunakan tahap 

development dan database desain. 

 Desain Grafis. Dalam tahap ini disesuaikan dari warna, layout, gambar dan 

grafis. Semuanya menjadi kesatuan agar terlihat menarik. Dalam tahap desain, 

dilakukan iterasi dengan user mengenai tampilan desain yang akan dibuat. 

User akan mengikuti perkembangan project dan permintaan user yang 

berubah-ubah dapat dihindari ditahap ini. 

 Database Application 

 Model Development Database Design PHP Library Development. Tahap 

untuk memodelkan seluruh proses yang ada ,seperti proses penyimpanan data, 

update artikel, dan menampilkan data. 

 

4. Implementasi  

 Penulisan Program dan Instalasi. Merupakan tahap penulisan program yang 

telah dianalisis dan didesain semua maka bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah PHP 

 Desain Review. Dalam tahap ini tidak hanya menguji desain yang digunakan 

namun menguji semua sistem yang telah ada. 

 Pemilihan Sumber daya Hardware dan Software. Dalam tahap ini 

melakukan pemilihan software dan hardware digunakan untuk Web server. 

 Pengujian Web dan Dokumen Web. Menguji Web dengan teknologi 

browser yang ada, serta pemeriksaan dokumen Web. Dan dalam memeriksa 

dokumen terdapat beberapa hal yang diperhatikan :  

 Akurasi atau ketepatan dokumen 

 Authority Web, document yang telah diterbitkan dalam web 

 Objective informasi 

 Currency, keterangan perubahan dan update link mengenai tanggal dan 

informasi. 
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