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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kemacetan adalah padatnya arus lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang 

mengakibatkan menurunnya atau lambatnya kecepatan normal kendaraan yang 

disebabkan oleh berbagai halangan (Budiman, 2012). Kemacetan banyak terjadi di 

kota-kota besar yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik dan memadai. 

Kemacetan ini disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan yang ada, sedangkan 

sarana jalan yang tersedia tidak cukup untuk menampung kepadatan lalu lintas yang 

terjadi setiap hari. Kemacetan juga memiliki dampak negatif dari segi ekonomi yaitu 

berupa kehilangan waktu karena perjalanan yang lama serta bertambahnya biaya 

operasional kendaraan (Munawar, 2004). Kota Medan merupakan salah satu kota 

terbesar di Indonesia. Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Medan juga memiliki 

masalah pada kemacetan lalu lintas. 

Aplikasi Google Maps dan Waze umumnya dipakai untuk memberikan 

informasi suatu lokasi yang diinginkan, gambaran kepadatan lalu lintas, estimasi 

waktu dan jarak untuk menempuh suatu lokasi dan informasi lainnya yang diperlukan 

untuk mencapai lokasi tersebut. Namun aplikasi tersebut tidak memberikan hak akses 

bagi pengembang perangkat lunak terhadap data arus lalu lintas seperti waktu, 

tanggal, dan kecepatan kendaraan pada suatu ruas jalan.  Aplikasi Google Maps pada 

dasarnya mampu menentukan titik-titik lokasi dengan bebas, tetapi untuk 

mempermudah menentukan titik kemacetan maka pada sistem ini dilakukan pemetaan 

Kota Medan menjadi 21 titik yang ditentukan berdasarkan jumlah kecamatan yang 

ada di Kota Medan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi kemacetan yang berbasis 

waktu dan titik tertentu. Untuk menentukan kategori kemacetan dapat dilakukan 

dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan, namun cara ini 

membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Untuk mengantisipasi hal itu, 
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sistem menentukan kategori macet dengan menggunakan bobot yang diberikan secara 

random antara 1-3. Sistem juga menentukan pembagian waktu berdasarkan 

pengelompokan jam-jam tertentu. Sistem menentukan titik kemacetan berdasarkan 

bobot kategori kemacetan dan jam yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, 

maka akan dibangun sebuah sistem dan dituangkan dalam tugas akhir proyek yang 

berjudul “Sistem Informasi Pemetaan Jalur Macet di Kota Medan Berbasis 

Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tugas akhir ini 

yaitu: 

1. Perlunya sistem yang dapat memberikan informasi mengenai kemacetan kepada 

pengguna jalan. 

2. Tidak adanya sistem informasi yang memetakan jalur-jalur macet di Kota 

Medan yang berdasarkan pada titik dan waktu tertentu. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem informasi 

pemetaan macet di kota Medan berbasis web yang dapat digunakan untuk 

memberikan informasi tentang kondisi kemacetan di Kota Medan kepada pengguna 

jalan berdasarkan pada titik dan waktu tertentu. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Membantu pengguna menentukan jalur yang akan dilewati untuk menuju 

ketempat tujuan sehingga terhindar dari kemacetan lalu lintas. 

2. Digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan sistem informasi lalu 

lintas kedepannya. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penyusunan tugas akhir  ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem hanya fokus untuk memetakan kemacetan di Kota Medan. 

2. Pengguna sistem antara lain user dan admin 

3. Sistem memetakan Kota Medan menjadi 21 titik berdasarkan jumlah kecamatan 

yang ada di Kota Medan yang menjadi acuan untuk menentukan tujuan 

pengguna jalan. 

4. Sistem menggunakan pembagian waktu berdasarkan jam-jam tertentu untuk 

menentukan kemacetan pada beberapa titik-titik di Kota Medan. 

5. Bobot kemacetan ditentukan antara 1 – 3, dimana bobot 1 = jalanan lancar, 

bobot 2 = jalanan padat merayap, 3 = jalanan macet. 

 

1.6 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall, model 

waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan dalam 

membangun software (Pressman, 2015:42). Tahapan tahapan dari metode waterfall 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan 

Melakukan analisis kebutuhan sistem yang akan dibangun dimana secara 

fungsional menggunakan use case diagram dan untuk non fungsional 

menggunakan PIECES (Perfomance, Information, Economics, Control, 

Efficiency, Service), dimana metode tersebut membantu dalam analisis sebagai 

dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik  

(Wukil Ragil, 2010:17). Pada tahap ini juga akan dilakukan pengumpulan data 

kemacetan yang terdapat dibeberapa titik titik di kota Medan. 

2. Desain Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukannya rancangan kebutuhan sistem yakni user 

interface (antarmuka pengguna) menggunakan aplikasi balsamic mockups dan 

dilakukan perancangan relasi antar table untuk database. 
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3. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi rancangan kedalam bentuk bahasa 

program, bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP, HTML, CSS, 

MySQL untuk database. 

4. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem, untuk mengetahui 

sistem tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuannya. Pengujian dilakukan 

dengan 2 tahap, yaitu : 

1. Pengujian Kebenaran Aplikasi, yaitu menguji apakah fitur-fitur pada sistem 

sudah bekerja dengan semestinya atau belum. 

2. Pengujian berdasarkan tingkat kepuasan pengguna, yaitu dengan 

memberikan kuesioner kepada pengguna sistem. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Sistem Informasi 

Sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang 

dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya (Indrajit, 2001:2). Menurut 

Jagianto (2005:2) Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, 

dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Informasi merupakan hasil 

pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan 

mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat 

dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat 

mendatang (Sutanta, 2003:10). Secara garis besar, sebuah sistem informasi terdiri dari 

keempat bagian utama yang mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras 

(hardware), infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Keempat 

bagian utama ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat 

mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Di dalamnya juga termasuk 

proses perencanaan, kontrol, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Sehingga, 

sebagai sebuah sistem yang mengolah data menjadi informasi yang akan disajikan 

dan digunakan oleh pengguna, maka sistem informasi merupakan sebuah sistem yang 

kompleks. Bukan hanya komputer saja yang bekerja (beserta software dan hardware 

di dalamnya), namun juga manusia (dengan brainware yang dimilikinya). Manusia 

(pengguna/aktor) dalam hal ini menggunakan seluruh ide, pemikiran, untuk 

dituangkan ke dalam sistem informasi yang digunakan (I Putu, 2014, p10).    

Sebuah sistem informasi memiliki sejumlah komponen di dalamnya. Komponen 

ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain. 

Keterkaitan antar komponen ini membentuk suatu kesatuan kerja, yang menjadikan 
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sistem informasi dapat mencapai tujuan dan fungsi yang ingin dicapai olehpengguna 

dan pengembang sistem informasi bersangkutan. Komponen-komponen yang terdapat 

di dalam semua jenis sistem informasi mencakup tujuh poin, yakni (Sarma Fuad, 

2011) :  

 

Gambar 2. 1  Komponen Sistem Informasi 

 (Sumber :Management Information System (MIS) Lecture 2011-2012, 

Fuad Sarma) 

a. Input (Masukan) 

Sebuah informasi berasal dari data yang telah diolah dan diverifikasi sehingga 

akurat, bermanfaat, dan memiliki nilai. Komponen input ini berfungsi untuk 

menerima semua input (masukan) dari pengguna. Masukan yang diterima dalam 

bentuk data. Data ini berasal dari satu maupun beberapa sumber.  

b. Output (Keluaran) 

Sebuah sistem informasi akan menghasilkan output (keluaran) berupa 

informasi. Komponen output berfungsi untuk menyajikan hasil akhir pengguna sistem 

informasi. Informasi yang disajikan ini merupakan hasil dari pengolahan data yang 

telah diinputkan sebelumnya. Pada komponen output, informasi yang disajikan 

disesuaikan dengan data yang diinputkan dan fungsionalitas dari sistem informasi 

bersangkutan. 
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c. Software (Perangkat Lunak) 

Komponen software (perangkat lunak) mencakup semua perangkat lunak yang 

digunakan di dalam sistem informasi. Adanya komponen perangkat lunak ini akan 

membantu sistem informasi di dalam menjalankan tugasnya dan untuk dapat 

dijalankan sebagaimana mestinya. Komponen perangkat lunak ini mencakup sistem 

operasi, aplikasi dan driver. 

d. Hardware (Perangkat Keras) 

Komponen hardware (perangkat keras) mencakup semua perangkat keras 

komputer yang digunakan secara fisik di dalam sistem informasi, baik di komputer 

server maupun client. Komponen hardware ini meliputi komputer server beserta 

komponen didalamnya, komputer desktop beserta komponen didalamnya, komputer 

jinjing (laptop) beserta komponen didalamnya,  mobile device (tablet, smartphone), 

dan lain-lain. Termasuk juga didalamnya hub, switch dan router yang berperan di 

dalam jaringan komputer (untuk media komunikasi di dalam sistem informasi). 

e. Database (Basis Data) 

Mengingat bahwa sistem informasi menyajikan informasi yang berasal dari satu 

maupun beberapa data yang diinputkan dan diolah, maka diperlukan sebuah aplikasi 

untuk penyimpanan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tersebut secara 

komputerisasi. Komponen basis data berfungsi untuk menyimpan semua data dan 

informasi ke dalam satu atau beberapa tabel. Setiap tabel memilki field masing-

masing. Setiap tabel memiliki fungsi penyimpanan masing-masing, serta antar tabel 

dapat juga terjadi relasi (saling berhubungan). 

f. Kontrol dan Prosedur 

Kontrol dan prosedur adalah dua buah komponen yang menjadi satu. 

Komponen kontrol berfungsi untuk mencegah terjadinya beragam gangguan dan 

ancaman terhadap data dan informasi yang ada di dalam sistem informasi, termasuk 

juga sistem informasi sendiri beserta fisiknya (dalam hal ini komputer server). Perlu 

dilakukan pencegahan sejak dini terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang 

dapat terjadi sewaktu-waktu. Kemungkinan tersebut antara lain dapat berupa 
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kejahatan di dunia komputer (cyber crime), bencana alam, listrik yang tidak stabil, 

pencurian data, pencurian secara fisik, dan lainnya, kontrol juga mencakup decision 

maker (pembuat keputusan) terkait dengan pencegahan kemungkinan gangguan atau 

ancaman tersebut. 

g. Teknologi dan Jaringan Komputer 

Komponen terakhir dalam sistem informasi ini, yaitu teknologi dan jaringan 

komputer, memegang peranan terpenting untuk sebuah sistem informasi. Komponen 

teknologi mengatur software, hardware. database, kontrol dan prosedur, input dan 

output sehingga sistem dapat berjalan dan terkendali dengan baik. Misalkan teknologi 

yang digunakan berupa sistem operasi Linux, Apache web server (untuk software), 

seperangkat komputer server merk XEON (untuk hardware), database MySql (untuk 

database) serta proses enkripsi, sensor, dan sejumlah ISO terkait dengan pencegahan 

ancaman atau gangguan keamanan informasi yang ada (untuk kontrol dan prosedur). 

 

2.2. Sistem Informasi Geografis 

Dengan melihat kata-kata penyusun nama SIG, maka nama SIG dapat 

dijabarkan sebagai berikut (Prahasta, 2005) : 

a.  Sistem istilah ini digunakan untuk mewakili pendekatan sistem yang digunakan 

dalam SIG, dengan lingkungan yang kompleks dan komponen yang terpisah-

pisah, sistem digunakan untuk mempermudah pemahaman dan penanganan 

yang terintegrasi. Teknologi komputer sangat dibutuhkan untuk pendekatan ini 

jadi hampir semua sistem informasinya berdasarkan pada komputer. 

b.  Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data. Dalam SIG informasi 

memiliki volume terbesar. Setiap objek geografi memiliki setting data tersendiri 

karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua 

data arus diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat membuat peta menjadi 

intelligent. Ketika data tersebut diasosiasikan dengan permukaan geografi yang 
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representatif, data tersebut mampu memberikan informasi dengan hanya 

mengklik mouse pada objek. 

c.  Geografis istilah ini digunakan karena SIG dibangun secara berdasarkan pada 

geografi atau spasial. Objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu 

space. Objek bisa berupa fisik, budaya atau ekonomi alamiah. Penampakan 

tersebut ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang 

representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataannya di bumi. 

Simbol, warna dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spasial yang 

berbeda pada peta dua dimensional. Saat ini, teknologi komputer telah mampu 

membantu proses pemetaan melalui pengembangan dari automated cartography 

(pembuatan peta) dan Komputer Aided Design (CAD). 

SIG merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan 

untuk memberikan bentuk digital dan analisa terhadap permukaan geografi bumi. 

Sedangkan menurut (Purwadhi ,1994) Sistem Informasi Geografis merupakan 

suatu sistem yang mengorganisasi perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), dan data, serta dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan 

maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi  yang 

berkaitan dengan aspek keruangan. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat diuraikan menjadi beberapa sub sistem 

berikut (Prahasta, 2005) : 

a. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial 

dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini bertanggung jawab dalam 

mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format 

yang dapat digunakan oleh SIG. 

b. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy seperti tabel, grafik, 

peta dan lain-lain. 
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c. Data Management  

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam 

sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di update, dan diedit. 

d. Data Manipulation & Analysis 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. 

Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

2.3. Kemacetan 

Kemacetan adalah padatnya arus lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang 

mengakibatkan menurunnya atau lambatnya kecepatan normal kendaraan yang 

disebabkan  oleh berbagai  halangan (Budiman, 2012). Kemacetan lalu lintas adalah 

fenomena kompleks yang terkait dengan sejumlah kendaraan di jalan pada waktu 

yang sama sehingga menghambat gerak dan membutuhkan waktu ekstra untuk 

mecapai tujuan. Terkadang kemacetan lalu lintas merupakan fenomena yang dapat 

terjadi berulang kali atau tidak berulang. Kemacetan lalu lintas yang berulang 

biasanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dikarenakan kendaraan keluar secara 

bersamaan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, misalnya murid pergi sekolah, 

pegawai pergi bekerja. Di sisi lain, kemacetan lalu lintas yang tidak berulang 

disebabkan oleh suatu insiden atau peristiwa, misalnya terjadi kecelakaan atau lampu 

lalu  lintas yang padam. Selain itu, kapasitas jalan adalah salah satu alasan utama 

penyebab kemacetan lalu lintas ketika jumlah kendaraan di jalan meningkat lebih dari 

pada kapasitas jalan yang tersedia (Logi, 2001). 

Efek dari kemacetan sendiri menyebabkan banyaknya dampak negatif, salah 

satu dampaknya adalah stres. Perjalanan panjang dan kemacetan tidak hanya 

menghabiskan waktu tetapi juga memicu stres pada saat yang bersamaan (CNN, 

2012). Efek stres secara langsung akan mempengaruhi masalah kesehatan yang 

terkait seperti tingkat kebugaran yang lebih rendah, tekanan darah meningkat, serta 
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stres kronis yang lebih tinggi (Revenio dan Almalinda, 2016). Efek dari lalu lintas 

yang padat akan mencakup kecenderungan pengemudi menjadi tidak sabar yang jika 

tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan kemarahan dan akibat dari 

kemarahan di beberapa negara dapat menyebabkan pertempuran dan kejahatan 

(James, 2008). 

Dampak negatif lain dari kemacetan lalu lintas adalah polusi udara. Polusi udara 

yang disebabkan oleh lalu lintas yang padat juga dapat menyebabkan penyakit-

penyakit kesehatan khususnya masalah paru-paru. Polusi udara telah menewaskan 3,2 

juta jiwa di seluruh dunia setiap tahun yang secara langsung dapat dikaitkan dengan 

kemacetan lalu lintas (WHO, 2002). 

2.4. Adjacency Matriks 

Adjacency Matrix merupakan representasi matriks nxn yang menyatakan 

hubungan antar simpul dalam suatu graf. Kolom dan baris dari matriks ini 

merepresentasikan simpul-simpul, dan nilai entri dalam matriks ini menyatakan 

hubungan antar simpul, apakah terdapat sisi yang menghubungkan kedua simpul 

tersebut. Pada sebuah matriks nxn, entri non-diagonal aij merepresentasikan sisi dari 

simpul i dan simpul j. Sedangkan entri diagonal aii menyatakan sisi kalang (loop) 

pada simpul i. 

 

Gambar 2. 2 Graf tak berarah berlabel 

 (Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Adjacency_matrix) 

https://wisnusuhoko.files.wordpress.com/2011/01/gbr4.jpg
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Matrix diatas merupakan adjacency matrix yang berkorelasi dengan graf tak 

berarah pada gambar 2.2. Kolom dan baris pada matriks merupakan simpul- simpul 

berlabel 1-6. 

Kelebihan dari adjacency matrix ini adalah elemen matriksnya dapat diakses 

langsung melalui indeks, dengan begitu hubungan ketetanggan antara kedua simpul 

dapat ditentukan dengan langsung. Sedangkan kekurangan pada representasi ini 

adalah bila graf memiliki jumlah sisi atau busur yang relatif sedikit, karena 

matriksnya bersifat jarang yaitu hanya mengandung elemen bukan nol yang sedikit. 

Kasus seperti ini merugikan, karena kebutuhan ruang memori untuk matriks menjadi 

boros dan tidak efisien karena komputer menyimpan elemen 0 yang tidak perlu. 

Pada sistem ini, adjacency matrix ini digunakan untuk menggambarkan 

keterhubungan antar titik-titik yang diambil berdasarkan jumlah kecamatan yang ada 

di Kota Medan. Kota Medan memiliki 21 kecamatan. Berikut ini adalah tabel 

pembagian titik : 

Tabel 2. 1 Pembagian titik berdasarkan kecamatan di Kota Medan 

Indeks Nama Kecamatan 

1 Medan Amplas 

2 Medan Area 

3 Medan Barat 

4 Medan Baru 

https://wisnusuhoko.files.wordpress.com/2011/01/gbr5.jpg
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5 Medan Belawan 

6 Medan Deli 

7 Medan Denai 

8 Medan Helvetia 

9 Medan Johor 

10 Medan Kota 

11 Medan Labuhan 

12 Medan Maimun 

13 Medan Marelan 

14 Medan Perjuangan 

15 Medan Petisah 

16 Medan Polonia 

17 Medan Selayang 

18 Medan Sunggal 

19 Medan Tembung 

20 Medan Timur 

21 Medan Tuntungan 

 

Setelah ditentukan titik-titik yang menjadi acuan, maka ditentukan 

keterhubungan antar titik, apakah suatu titik terhubung langsung dengan titik yang 

lain atau tidak. Untuk menggambarkan keterhubungan antar titik tersebut maka dibuat 

sebuah tabel yang berukuran 21 x 21. Berikut adalah tabel yang menunjukkan 

keterhubungan setiap titik : 

 

Tabel 2. 2 Hubungan Antar Titik 

 1 2 3 4 5 
..

.. 
21 

1 0       
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2  0      

3   0     

4    0    

5     0   

...      0  

21       0 

 

Pada tabel tersebut hubungan antar titik ditandai dengan angka 1,2 dan 3. Angka 

tersebut merupakan bobot macet yang sekaligus dapat menunjukkan apakah suatu titik 

tehubung dengan titik yang lain. Jika nilai nya 0 maka titik tersebut tidak saling terhubung. 

Setiap angka bobot macet memiliki status kemacetan yang berbeda-beda. Status macet dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. 3 Status Macet 

Angka bobot Status 

1 Jalan lancar 

2 Jalan padat merayap 

3 Jalan macet 

 

Setelah menentukan titik dan hubungan antar titik, maka ditentukan pembagian 

waktu berdasarkan hari dan jam tertentu. Pembagian waktu ini dilakukan karena pola 

macet bisa saja berbeda setiap hari dan setiap jam. Pembagian hari terdiri dari 7 hari 

seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. 4 Pembagian Hari 

Indeks Nama Hari 

1 Senin 

2 Selasa 
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3 Rabu 

4 Kamis 

5 Jumat 

6 Sabtu 

7 Minggu 

 

Sedangkan pembagian jam dilakukan menjadi 12 rentang waktu seperti yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. 5 Pembagian Jam 

Indeks Pembagian Jam 

1 00.00 - 02.00 

2 02.00 - 04.00 

3 04.00 - 06.00 

4 06.00 - 08.00 

5 08.00 - 10.00 

6 10.00 - 12.00 

7 12.00 - 14.00 

8 14.00 - 16.00 

9 16.00 - 18.00 

10 18.00 - 20.00 

11 20.00 - 22.00 

12 22.00 - 00.00 

 

Pemberian indeks pada pembagian titik, pembagian hari dan pembagian jam 

diharapkan dapat membantu untuk memudahkan dalam pengerjaan program pada sistem ini. 
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2.5. Google Maps API 

Menurut Elian, dkk (2012, p.2) Google Maps adalah layanan pemetaan 

berbasis web service yang disediakan oleh Google dan bersifat gratis, yang memiliki 

kemampuan terhadap banyak layanan pemetaan berbasis web. Google Maps juga 

memiliki sifat yang berupa server side diamana peta yang tersimpan di server google 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi yang ingin 

dirancang.  

Google Maps adalah sebuah jasa peta global virtual gratis dan online yang 

disediakan oleh Google dan dapat ditemukan di http://maps.google.com. Google 

Maps memberikan layanan untuk menunjukkan jalan-jalan yang ada di seluruh dunia. 

Bentuknya seperti peta yang umum, tetapi Google Maps hanya menunjukkan jalan-

jalan saja, dan tidak ada nama gunung, sungai, ataupun batas-batas daerah yang biasa 

ditemukan di peta umum. Walaupun begitu, peta yang ada di Google Maps ini sangat 

lengkap. Untuk kota-kota besar, Google Maps juga menampilkan nama-nama jalan 

dan gedung. Selain dalam bentuk peta, Google Maps juga bisa menampilkan dalam 

bentuk foto satelit. Berikut ini adalah fasilitas dari Google Maps : 

a. Legenda 

Legenda (legend) adalah keterangan tentang obyek-obyek yang ada di peta, 

seperti warna hijau adalah hutan, garis merah adalah  jalan, simbol buku adalah 

universitas, dan sebagianya. 

b. Zoom in / out 

Peta di layar dapat diperbesar dengan zoom in dan diperkecil dengan zoom out. 

c. Pan 

Dengan fasilitas pan peta dapat digeser-geser untuk melihat daerah yang 

dikehendaki. 

d. Kemampuan untuk mengubah tampilan dari peta jalan ke tampilan satelit    

maupun hybrid view dan akan mengkombinasikan tampilan satelit dengan nama jalan 

dan bangunan. 

e. Search Bar yang berguna mencari suatu lokasi secara cepat. 
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f. Mencari arah jalan dengan mudah dan secara otomatis akan ditampilkan rute 

perjalannannya. 

g. Bisa memilih tampilan full screen ketika membuka peta jalan. 

h. Bisa menyimpan lokasi-lokasi favorit anda dan menandainya sehingga bisa 

kembali menemukannya dengan mudah.  

i. Bisa dengan mudah mengambil koordinat dari sebuah lokasi yang pilih.  

Google maps API adalah fungsi fungsi pemrograman yang disediakan oleh 

Google maps agar dapat diintegrasikan kedalam web atau aplikasi. Google Maps API 

merupakan aplikasi interface yang dapat diakses lewat javascript agar Google Maps 

dapat ditampilkan pada sebuah halaman web. Pada Google Maps JavaScript API 

versi 2, untuk dapat mengakses Google Maps pada sebuah halaman web diperlukan 

Google API Key. API Key adalah sederetan kode sebagai izin untuk menampilkan 

Google Maps pada sebuah halaman web. Namun untuk versi 3 tidak memerlukan API 

Key, tetapi pihak google menganjurkan menggunakan API Key untuk mempermudah 

mengontrol Google Maps API. API Key bersifat tunggal, hanya berlaku untuk sebuah 

URL. Salah satu syarat untuk mendapatkan API Key adalah mempunyai akun 

google/Gmail untuk mengenerate domain atau URL web pada 

linkhttps://code.google.com/apis/console/ .API Key bersifat gratis sampai batas 

25.000 pengunjung per hari. Jika melebihi 25.000 pengunjung per hari maka 

diperlukan membeli kuota tambahan. 

2.6. Website  

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video dan atau 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 

satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink) (Dean, 2010). Sedangkan menurut 

Gregorius (2011) website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung 

dan file-filenya saling terkait. Web terdiri dari halaman (page) dan kumpulan halaman 
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(homepage). Homepage berada pada posisi teratas dengan halaman terkait berada di 

bawahnya. Halaman di bawah homepage disebut child page yang berisi hyperlink ke 

halaman lain dalam web. 

Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet dengan menggunakan 

teknologi hypertext. Pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan 

mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam web 

browser. Internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar 

interface pada layanan-layanan yang ada di Internet, dari awalnya sebagai penyedia 

informasi, kini digunakan juga untuk komunikasi dari email, chatting sampai dengan 

melakukan transaksi bisnis (commerce) (Betha dan Husni, 2014). 

Jenis website berdasarkan sifat atau style-nya (Rahmat, 2010) : 

a. Website Dinamis 

Website dinamis menyediakan content atau isi yang dapat berubah-ubah setiap 

saat. Bahasa pemrograman yang digunakan antara lain PHP, ASP, .NET dan 

memanfaatkan database MySQL atau MS SQL server. Contoh website dinamis 

adalah website www.detik.com. 

b. Website Statis  

Website statis memilikicontent yang sangat jarang diubah. Bahasa pemograman 

yang digunakan adalah HTML dan belum memanfaatkan database. Contoh website 

statis adalah web profile organisasi. 

Jenis website berdasarkan fungsinya (Rahmat, 2010): 

a. Personal Website, yaituwebsite yang berisi informasi pribadi seseorang 

pengguna. 

b. Commercial Website, yaituwebsite yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang 

bersifat bisnis 

c. Government Website, yaitu website yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, 

pendidikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pengguna 

d.  Non-Profit Organization Website, yaituwebsite yang dimiliki oleh organisasi 

yang bersifat non-profit atau tidak bersifat bisnis 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 

3.1  Analisis 

Pada bagian perancangan sebuah sistem informasi pemetaan jalur macet di 

kota medan berbasis web terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan analisis yaitu 

analisis kebutuhan dan pemodelan sistem usulan. Untuk analisis kebutuhan sistem 

terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. 

3.1.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan sistem merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan 

hasil sistem dengan performa yang baik berdasarkan kebutuhan pengguna. Analisis 

kebutuhan terdiri atas 2 jenis yakni analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-

fungsional. Kebutuhan fungsional akan digambarkan dalam bentuk diagram use case 

dan kebutuhan non-fungsional digambarkan dalam bentuk kerangka PIECES. 

3.1.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisikan proses-

proses apa saja yang diberikan oleh sistem informasi sistem. Berikut gambaran dari 

analisis kebutuhan fungsional pada sistem informasi pemetaan jalur macet di kota 

medan berbasis web. 

a. Identifikasi Persyaratan Pengguna 

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat di dalam 

sistem seperti admin dan user. 

 

Tabel 3. 1  Identifikasi Persyaratan Pengguna 

Aktor Deskripsi 

Admin 1. Bekerja sebagai pengelola sistem 

2. Melakukan verifikasi user baru, mengelola data 

user, mengelola data kategori macet, mengelola 
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data titik kemacetan, mengelola data pembagian 

jam, mengelola data status macet dan melakukan 

verifikasi berita. 

3. Melakukan pengolahan data yakni menambah, 

mengedit dan juga menghapus data. 

4. Memberikan kategori kemacetan. 

User 1. Melakukan Register atau pendaftaran. 

2. Login atau masuk sebagai member setelah 

mendaftar. 

3. Melakukan edit profil. 

4. Melihat peta Kota Medan. 

5. Melihat informasi kemacetan. 

6. Memberikan berita lalu-lintas. 

7. Melihat berita lalu-lintas. 

 

b. Identifikasi Persyaratan Sistem 

Pada bagian ini menjelaskan peran dari aktor yang terlibat di  dalam sistem 

berdasarkan fungsional sistem yang digambarkan dalam bentuk use case dan 

diagram activity. 
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Gambar 3. 1 Use Case Sistem Informasi Pemetaan Jalur Macet di Kota Medan  

 

Narasi dari use case diagram sistem informasi pemetaan macet di Kota Medan 

antara lain : 

a. Daftar 

Tabel 3. 2 use case register 

Use Case Name Melakukan Pendaftaran 

Actor User 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana user melakukan 

pendaftaran 

PreCondition Sistem akan menampilkan form Daftar untuk diisi 

Normal Flow Of  

Event 

Aktor Sistem 

1.  User masuk ke sistem 2.    Menampilkan form daftar 

3. User mengisi data form 

dan mengklik daftar 

4. Memeriksa form daftar   

apabila data sudah valid maka 

data akan disimpan   
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PostCondition User  telah berhasil melakukan pendaftaran. 

 

b. Melakukan Login 

Tabel 3. 3 use case login 

Use Case Name Melakukan Login 

Actor User dan Admin 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana user dan admin  melakukan 

proses login terlebih dahulu, agar dapat masuk ke sistem. 

PreCondition Sudah melakukan pendaftaran 

Normal Flow Of  

Event 

Aktor Sistem 

1. Mengisi form login berupa 

username dan password yang 

sesuai dengan data registrasi 

2. Memverifikasi kebenaran 

data dan masuk kedalam sistem 

PostCondition User dan Admin masuk ke dalam sistem sesuai kebutuhannya 

 

c. Melihat Peta Kota Medan dan Melihat Informasi Kemacetan 

Tabel 3. 4 use case melihat peta kota Medan dan melihat informasi kemacetan 

Use Case Name Melihat Peta Kota Medan dan Melihat Informasi Kemacetan 

 

Actor User 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana user dapat melihat gambaran 

peta Kota Medan dan melihat informasi kemacetan 

PreCondition Sistem mewajibkan user untuk login 

Normal Flow Of  

Event 

Aktor Sistem 

1.   Melakukan proses login 2. Menampilkan halaman yang 

berupa tampilan peta kota 

medan dan informasi 

kemacetan. 

PostCondition User dapat melihat gambaran peta Kota Medan dan Melihat 

Informasi Kemacetan 
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d. Melihat Berita Lalu Lintas 

Tabel 3. 5 use case melihat berita lalu lintas 

Use Case Name Melihat Berita Lalu Lintas 

Actor User 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana user dapat melihat berita lalu 

lintas. 

PreCondition User telah login 

Normal Flow Of 

Event 

Aktor Sistem 

1. Melakukan proses login 2. Menampilkan halaman yang 

berupa tampilan peta kota 

medan dan informasi macet 

yang dipetakan kedalam 21 

kecamatan yang ada di Kota 

Medan 

3. Mengklik menu lihat berita 4. Menampilkan halaman lihat 

berita 

PostCondition User  dapat melihat berita lalu-lintas 

 

e. Post Berita Lalu Lintas 

Tabel 3. 6 use case post berita lalu lintas 

Use Case Name Post Berita Lalu Lintas 

Actor User 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana user memposting berita lalu 

lintas. 

PreCondition User telah login 

Normal Flow Of 

Event 

Aktor Sistem 

1. Melakukan proses login 2. Menampilkan halaman 

Home dan menampilkan 

informasi macet yang 

dipetakan kedalam 21 
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kecamatan yang ada di Kota 

Medan 

3. Mengklik menu post berita 4. Menampilkan form post 

berita 

 5. Menginput berita di textbox 6. Menyimpan berita 

PostCondition User berhasil memposting berita lalu-lintas 

 

f. Edit Profil 

Tabel 3. 7 use case edit profil 

Use Case Name Edit Profil 

Actor User 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana user mengedit profil 

akunnya. 

PreCondition User telah login 

Normal Flow Of 

Event 

Aktor Sistem 

1. Mengklik menu edit profil 2. Menampilkan form edit 

3. Mengedit data pribadi dan 

ganti foto profil pada form edit 

profil 

4. Menyimpan data terbaru 

PostCondition User telah memperbarui profil 

 

g. Memverifikasi User Baru 

Tabel 3. 8 use case verifikasi member baru 

Use Case Name Memverifikasi User Baru 

Actor Admin 

PreCondition Admin telah login 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana admin memverifikasi user 

baru 

Normal Flow Of 

Event 

Aktor Sistem 

1. Masuk ke menu verifikasi user 

baru 

2. Menampilkan halaman 

menu 

3. Memverifikasi user baru, 4. Menyimpan data user baru 
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apakah data yang diminta sesuai 

atau tidak  

PostCondition Admin berhasil memverifikasi user baru 

 

h. Mengelola Data User 

Tabel 3. 9 use case data user 

Use Case Name Mengelola Data User 

Actor Admin 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengelola data user 

Pre Condition Admin telah login 

Normal flow of 

event 

Aktor Sistem 

1. Masuk ke menu mengelola 

data user 

2. Menampilkan tabel data user 

3. Melakukan penghapusan atau 

pengeditan data 

4. Menyimpan data yang 

dihapus atau di edit 

Post Condition Admin berhasil mengelola data user 

 

i. Mengelola Data Kemacetan 

Tabel 3. 10 use case mengelola data kemacetan 

Use Case Name Mengelola Data Kemacetan 

Actor Admin 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengelola data 

kemacetan 

Pre Condition Admin telah login 

Normal flow of 

event 

Aktor Sistem 

1. Masuk ke menu data 

kemacetan 

2. Menampilkan halaman 

menu 

3. Memilih list wilayah asal dan 

memilih hari yang telah 

disediakan list-listnya 

 

4. Memilih button kategori 

macet  

5. Merandom kategori macet 

antara 0-3 
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    - Jika memilih button random 

    - Jika memilih button manual  

6.Menampilkan form pengisian 

kategori macet 

7. Menginput kategori macet  8. Menyimpan data kategori 

macet 

Post Condition Admin berhasil mengelola data kemacetan 

 

j. Mengelola Data Titik Kemacetan 

Tabel 3. 11 use case mengelola data titik kemacetan 

Use Case Name Mengelola Data Titik Kemacetan 

Actor Admin 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengelola data titik 

kemacetan 

Pre Condition Admin telah login 

Normal flow of 

event 

Aktor Sistem 

1. Masuk ke menu mengelola 

data titik kemacetan 

2. Menampilkan tabel data 

titik kemacetan 

3. Melakukan penghapusan 

atau pengeditan data 

4. Menyimpan data yang 

dihapus atau di edit 

Post Condition Admin berhasil mengelola data titik kemacetan 

 

k. Mengelola Data Pembagian Jam 

Tabel 3. 12 use case mengelola data pembagian jam 

Use Case Name Mengelola Data Pembagian Jam 

Actor Admin 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengelola data 

pembagian jam 

Pre Condition Admin telah login 

Normal flow of 

event 

Aktor Sistem 

1. Masuk ke menu mengelola 

data pembagian jam 

2. Menampilkan tabel data 

pembagian jam 

3. Memilih list hari yang telah 

disediakan 

4. Menampilkan tabel data 

pembagian jam sesuai 

dengan hari yang dipilih 

5. Melakukan penghapusan 6. Menyimpan data yang 
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atau pengeditan data dihapus atau di edit 

Post Condition Admin berhasil mengelola data pembagian jam 

 

l. Mengelola Data Status Macet 

Tabel 3. 13 use case mengelola data status macet 

Use Case Name Mengelola Data Status Macet 

Actor Admin 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengelola data status 

macet 

Pre Condition Admin telah login 

Normal flow of 

event 

Aktor Sistem 

1. Masuk ke menu mengelola 

data status macet 

2. Menampilkan tabel data 

status macet 

3. Melakukan penghapusan 

atau pengeditan data 

4. Menyimpan data yang 

dihapus atau di edit 

Post Condition Admin berhasil mengelola data status macet 

 

m. Memverifikasi Berita 

Tabel 3. 14 use case memverifikasi berita 

Use Case Name Memverifikasi Berita 

Actor Admin 

PreCondition Admin telah login 

Description Use case ini menjelaskan bagaimana admin memverifikasi berita 

Normal Flow Of 

Event 

Aktor Sistem 

1. Masuk ke menu verifikasi 

berita 

2. Menampilkan tabel berita 

lalu-lintas 

3.  - Mengklik button verifikasi 

untuk memverifikasi berita yang 

dicentang 

     - Mengklik button verifikasi 

semua untuk memverifikasi 

semua berita 

     - Mengklik button hapus 

untuk menghapus berita yang 

4. Menyimpan data  
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dicentang 

     - Mengklik button hapus 

semua untuk menghapus semua 

berita 

PostCondition Admin berhasil memverifikasi berita 

 

3.1.1.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional  

Untuk menentukan suatu kebutuhan non-fungsional dalam sistem maka 

menggunakan analisis PIECES (Performance. Information, Economic, Control, 

Efficiency, Service. 

Tabel 3. 15 Tabel analisis kebutuhan non-fungsional 

No PIECES Keterangan 

1 Performance 
Sistem akan memberikan performa yang baik ketika 

pengguna memerlukan informasi mengenai kemacetan  

2 Information 

Sistem akan memberikan informasi mengenai 

informasi kemacetan dan membagikan informasi 

berita lalu lintas. 

3 Economic 

Sistem memberikan informasi yang dapat membantu 

pengguna sehingga dapat terhindar dari kondisi 

kemacetan yang dapat merugikan dari segi waktu dan 

juga biaya 

4 Control 
Sistem mewajibkan user dan admin untuk melakukan 

login agar dapat masuk kedalam sistem 

5 Efficiency 
Member dapat dengan mudah mendapatkan informasi 

yang sesuai dengan keinginannya 

6 Service 

Sistem mudah digunakan karena fitur fitur dirancang 

dengan sederhana sehingga memudahkan pengguna, 

dan sistem memberikan informasi berdasarkan 

keinginan pengguna itu sendiri 
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3.1.2  Pemodelan Sistem Usulan 

 Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja sistem 

yang dibangun. Berikut adalah beberapa diagram activity dari sistem yang dibangun : 

1.  Activity Diagram Daftar User 

 Pada gambar ini dijelaskan bagaimana proses daftar. 

 

Gambar 3. 2 Activity Diagram Daftar User 
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2.  Activity Diagram Masuk/Login 

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimanan proses masuk. 

 

Gambar 3. 3 Activity Diagram Masuk/Login 
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3.  Activity Diagram Melihat Peta Kota Medan dan Melihat Informasi 

Kemacetan 

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses melihat peta kota 

medan dan informasi kemacetan. 

 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Melihat Peta Kota Medan dan Informasi Kemacetan 
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4.  Activity Diagram Melihat Berita Lalu-Lintas 

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses melihat berita lalu-

lintas yang dilakukan oleh user. 

 

Gambar 3. 5 Activity Diagram Melihat Berita Lalu-Lintas 
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5.  Activity Diagram Post Berita Lalu-Lintas 

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses memposting berita 

lalu-lintas yang dilakukan oleh user. 

 

Gambar 3. 6 Activity Diagram Post Berita Lalu-Lintas 
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6.  Activity Diagram Edit Profil 

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana user melakukan pengeditan 

pada profilnya. 

 

Gambar 3. 7 Activity Diagram Edit Profil 
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7.  Activity Diagram Memverifikasi User Baru 

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana admin melakukan verifikasi 

user baru. 

 

Gambar 3. 8 Activity Diagram Memverifikasi User Baru 
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8.  Activity Diagram Mengelola Data User  

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses mengelola data user 

yang dilakukan oleh admin. 

 

Gambar 3. 9 Activity Diagram Mengelola Data User 
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9.  Activity Diagram Mengelola Data Kemacetan  

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses mengelola data 

kemacetan yang dilakukan oleh admin. 

 

Gambar 3. 10 Activity Diagram Mengelola Data Kemacetan 
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10.  Activity Diagram Mengelola Data Titik Kemacetan  

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses mengelola data titik 

kemacetan yang dilakukan oleh admin. 

 

Gambar 3. 11 Activity Diagram Mengelola Data Titik Kemacetan 
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11.  Activity Diagram Mengelola Data Pembagian Jam  

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses mengelola data 

pembagian jam yang dilakukan oleh admin. 

 

Gambar 3. 12 Activity Diagram Mengelola Data Pembagian Jam 
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12.  Activity Diagram Mengelola Data Status Macet  

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses mengelola data status 

macet yang dilakukan oleh admin. 

 

Gambar 3. 13 Activity Diagram Mengelola Data Status Macet 
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13.  Activity Diagram Memverifikasi Berita 

 Pada gambar dibawah ini dijelaskan bagaimana proses memverifikasi berita 

yang dilakukan oleh admin. 

 

Gambar 3. 14 Activity Diagram Memverifikasi Berita 
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3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Perancangan Tampilan 

Sebelum membangun sebuah sistem maka diperlukan sebuah rancangan 

tampilan untuk memudahkan pengerjaan didalam membuat sistem. Rancangan 

tampilan dari aplikasi dibagi menjadi dua berdasarkan hak aksesnya, yaitu tampilan 

user dan admin. 

3.2.1.1 Perancangan Tampilan Pengguna 

a. Halaman Awal 

 

 

Gambar 3. 15 Rancangan Tampilan halaman awal 

Keterangan : 

1. Gambar LOGO.  

2. Textbox username, untuk menginput username. 

3. Textbox Password, untuk menginput password pengguna untuk masuk ke 

halaman website. 

4. Button Masuk, untuk masuk ke halaman website. 

5. Textbox Nama Lengkap, untuk menginput nama lengkap. 

6. Textbox Email, untuk menginput alamat email untuk verifikasi akun pengguna. 

1 

2 3 

6 

4 

5 

7 

8 

9 
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7. Textbox username, untuk menginput username. 

8. Textbox Password, untuk menginput password pengguna untuk mendaftar. 

9. Button Daftar, tombol untuk mendaftar. 

 

b. Halaman Awal Setelah Masuk 

 

 

Gambar 3. 16 Rancangan Tampilan Halaman Awal Setelah Masuk 

Keterangan : 

1. Gambar peta kota Medan. 

2. Gambar map informasi status macet pada beberapa titik di kota Medan.  

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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c. Halaman Lihat Berita 

 

 

Gambar 3. 17 Rancangan Tampilan Halaman Lihat Berita 

 Keterangan : 

1. Tampilan berita lalu-lintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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d. Halaman Post Berita 

 

 

Gambar 3. 18 Rancangan Tampilan Halaman Post Berita 

Keterangan: 

1. Form Post berita. 

2. ComboBox untuk memilih kategori macet 

3. Textbox untuk menginput berita lalu-lintas. 

4. Button Kirim, untuk mengirimkan berita yang di input. 

5. Button Batal, untuk membatalkan berita yang di input. 
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e. Halaman Edit Profil 

 

 

Gambar 3. 19 Rancangan Tampilan Halaman EDit Profil 

Keterangan: 

1. Textbox Nama Lengkap, untuk menginput nama yang ingin diubah. 

2. Textbox Email, untuk menginput alamat email yang ingin diubah. 

3. Textbox username, untuk menginput username yang ingin diubah. 

4. Textbox Password, untuk menginput password pengguna yang ingin diganti. 

5. Textbox Ulangi Password, untuk menginput ulang password pengguna yang ingin 

diganti sehingga password yang didaftar sudah benar. 

6. Button Save, tombol untuk menyimpan perubahan. 

7. Button Cancel, tombol untuk membatalkan data yang diubah. 
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3.2.1.2 Perancangan Tampilan Admin 

a. Halaman Login Admin 

 

 

Gambar 3. 20 Rancangan Tampilan Halaman Login Admin 

Keterangan: 

1. Textbox username, untuk menginput username admin. 

2. Textbox password, untuk menginput password admin. 

3. Button Login, untuk masuk ke halaman admin. 
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b. Halaman Verifikasi User 

 

 

Gambar 3. 21 Rancangan Tampilan Halaman Verifikasi User 

Keterangan: 

1. Tabel data user baru yang ingin diverifikasi. 

2. Button untuk memverifikasi semua user. 

3. Button untuk memverifikasi user secara satu persatu.  
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c. Halaman Kelola Data User 

 

 

 

Gambar 3. 22 Rancangan Tampilan Halaman kelola data user 

 

Keterangan: 

1. link untuk memberikan verifikasi user yang baru mendaftar. 

2. link yang berisi data user yang sudah di verifikasi. 

3. link untuk mengelola data kemacetan. 

4. link untuk mengelola data titik kemacetan. 

5. link untuk mengelola data pembagian jam. 

6. link untuk mengelola data status macet. 

7. link untuk mengelola verifikasi berita. 

8. Tabel Data User. 

9. Button untuk menghapus user secara satu persatu. 

10. Button untuk menghapus user secara menyeluruh. 
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d. Halaman Kelola Data Kemacetan 

 

 

Gambar 3. 23 Rancangan Tampilan Halaman Kelola Data Kemacetan 

Keterangan : 

1. ComboBox input asal, berisi list untuk memilih asal dari kota medan. 

2. Button Bobot secara Manual, button untuk menginput bobot kemacetan secara 

manual. 

3. Button Bobot secara Random, button untuk merandom bobot kemacetan. 

4.  ComboBox input hari, berisi list untuk memilih hari. 

5. Button Simpan, button untuk menyimpan data yang sudah dirandom atau diinput 

secara manual. 

6. Button Batal, button untuk membatalkan data yang dirandom atau diinput secara 

manual. 

7. Tabel Kemacetan. 
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e. Halaman Kelola Data Titik Kemacetan 

 

 

Gambar 3. 24 Rancangan Tampilan Halaman Kelola Data Titik Kemacetan 

Keterangan : 

1. Tabel data titik kemacetan. 

2. Button Simpan, untuk menyimpan data titik kemacetan. 

3. Button Batal, untuk membatalkan data titik kemacetan yang diinput. 
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f. Halaman Kelola Data Pembagian Jam 

 

 

Gambar 3. 25 Rancangan Tampilan Halaman Kelola Data Pembagian Jam 

Keterangan : 

1. ComboBox input hari, berisi list untuk memilih hari. 

2. Tabel data pembagian jam. 

3. Button Edit, untuk mengedit data pembagian jam. 

4. Button Simpan, untuk menyimpan data pembagian jam. 
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g. Halaman Kelola Data Status Macet 

 

 

Gambar 3. 26 Rancangan Tampilan Halaman Kelola Data Status Macet 

Keterangan : 

1. Tabel data status macet. 

2. Button Edit, untuk mengedit data status macet. 

3. Button Simpan, untuk menyimpan data status macet. 
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h. Halaman Kelola Verifikasi Berita 

 

 

 

 

Gambar 3. 27 Rancangan Tampilan Halaman Kelola Verifikasi Berita 

Keterangan : 

1. Tabel verifikasi berita. 

2. Button Verifikasi, untuk verifikasi berita secara satu persatu. 

3. Button Verifikasi Semua, untuk verifikasi berita secara menyeluruh. 

4. Button Hapus, untuk menghapus berita secara satu persatu. 

5. Button Hapus Semua, untuk menghapus berita secara menyeluruh. 
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3.2.2 Perancangan Basis Data 

Pada perancangan basis data diimplementasikan ke dalam bentuk Entity 

Relationship Diagram (ERD) untuk menunjukkan relasi antar basis data yang terlihat 

pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 3. 28 ERD Sistem Informasi Pemetaan Jalur Macet di Kota Medan 
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Adapun struktur tabel pada Sistem informasi pemetaan jalur macet di Kota 

Medan berbasis web antara lain : 

a. Tabel user 

Tabel 3. 16 Tabel User 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Id_user int(5) Not Null Id user 

(primary key) 

2 Nama Lengkap Varchar(30) Not Null Nama user 

3 Email Varchar(50) Not Null Email user 

4 Username Varchar(20) Not Null Username yang dibuat 

oleh user 

5 Password Varchar(20) Not Null Password user 

 

b. Tabel admin 

Tabel 3. 17 Tabel Admin 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Id_Admin int(5) Not Null Id Admin 

(primary key) 

2 Nama  varchar(30) Not Null Nama admin 

3 username varchar(20) Not Null Username admin 

4 password varchar(20) Not Null Password admin 

 

c. Tabel titik_macet 

Tabel 3. 18 Tabel Titik Macet 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Id_titik int(5) Not Null Id titik 

(primary key) 

2 Nama Titik varchar(20) Not Null Nama Titik 
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d. Tabel hari 

Tabel 3. 19 Tabel Hari 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Id_hari int(5) Not Null Id hari 

(primary key) 

2 Nama Hari varchar(20) Not Null Nama hari 

 

e. Tabel bagi_waktu 

Tabel 3. 20 Tabel Bagi Waktu 

 

 

f. Tabel kemacetan 

Tabel 3. 21 Tabel Kemacetan 

 

 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Id_jam int(5) Not Null Id hari 

( primary  key) 

2 Senin Varchar(10) Not Null Periode hari 

3 Selasa Varchar(10) Not Null Periode hari 

4 Rabu Varchar(10) Not Null Periode hari 

5 Kamis Varchar(10) Not Null Periode hari 

6 Jumat Varchar(10) Not Null Periode hari 

7 Sabtu Varchar(10) Not Null Periode hari 

8 Minggu Varchar(10) Not Null Periode hari 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Id_hari int(5) Not Null Id hari 

(foreign key) 

 Id_jam int(5) Not Null Id jam 

 Id_titik int(5) Not Null Id titik 

2 Tujuan varchar(20) Not Null Nama wilayah tujuan 

3 Bobot Macet int(10) Not Null Bobot macet antara 1-3 

4 Status Varchar(20) Not Null Status kemacetan 
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g. Tabel status_macet 

Tabel 3. 22 Tabel Status Macet 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Bobot_Macet int(5) Not Null Bobot macet 

2 Status_macet varchar(20) Not Null Status macet 

 

h. Tabel berita 

Tabel 3. 23 Tabel Berita 

No Nama Field Tipe Data Null Keterangan 

1 Id_berita int(5) Not Null Id berita 

(primary key) 

2 Isi_berita varchar(20) Not Null Isi berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


