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Abstrak 
Geographic Information System is a computer-based information system that combines elements 
of the map (geographically) and the information about the map (data attributes) that are designed 
to obtain, process, manipulation, analysis and display of spatial data to complete the planning, 
process and investigate the problem. Until now the GIS has covered several areas of life, one of 
which is in the field of mapping the location of the pharmacy. In this paper the authors made a 
web-based GIS applications on mapping the location of pharmacies in the islands of the Pacific 
Islands, especially in Pangkalpinang. The information generated from this application include the 
location address of the pharmacy, the pharmacy name, pharmacy phone number, hours of 
operation pharmacy, pharmacists name, as well as information about the doctor practices. With 
application of GIS is expected to help people in finding the location of the pharmacy, which is 
located in the city Pangkalpinang, more easily and quickly. These applications are built with 
software QGIS (Quantum Gis) and OSGeo4W MapServer. 
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1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Peran teknologi informasi tak pernah lepas 
dalam segala aspek kehidupan masyarakat 
sehari-hari. Perkembangan teknologi 
informasi ini telah berkembang sangat pesat 
hingga sekarang. Semakin berkembangnya 
suatu teknologi semakin mudah dalam 
mengakses informasi yang diinginkan. Salah 
satu keuntungan perkembangan teknologi 
tersebut adalah informasi dapat diakses 
dengan mudah menggunakan media internet. 
Hampir seluruh lapisan masyarakat 
memanfaatkan internet untuk kehidupan 
pribadi seperti informasi tentang kesehatan, 
hiburan, politik hingga bisnis. .  Di Kota 
Pangkalpinang terdapat banyak apotek-
apotek yang ada, tetapi informasi 
keberadaan apotek tersebut kurang diketahui 

masyarakat dalam mencari letak apotek yang 
terdekat. 
Keterbatasan informasi mengenai apotek 
tersebut dapat menghambat masyarakat 
dalam mendapatkan obat yang diperlukan 
dengan cepat.  Oleh karena itu, persoalan 
tersebut didasari latar belakang yang sudah 
dijelaskan, penulis bermaksud membuat 
sebuah Sistem Informasi Geografis berbasis 
web yang menyediakan informasi mengenai 
apotek-apotek yang ada di wilayah Kota 
Pangkalpinang.  Hal inilah yang mendasari 
penulis mengambil judul skripsi “Sistem 
Informasi Geografis Pemetaan Lokasi 
Apotek di Wilayah Kota Pangkalpinang 
Berbasis Web” 
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1.2 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari pembuatan Sistem 
Informasi Geografis ini adalah untuk : 
a. Membangun aplikasi dan menampilkan 

informasi berupa data spasial dan letak 
geografis yang berisi keterangan tentang 
lokasi apotek dan informasi lainnya 
mengenai apotek yang ada di wilayah 
Kota Pangkalpinang pada perangkat user 
secara realtime. 

b. Memudahkan masyarakat dalam 
mengakses informasi pencarian letak 
lokasi apotek yang ada di wilayah Kota 
Pangkalpinang. 

1.3 Batasan Masalah 
Penulis membatasi masalah hanya pada 
pembuatan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) pemetaan lokasi Apotek di wilayah 
Kota Pangkalpinang berbasis Web. Dalam 
penulisan ini batasan masalah yang dibahas 
mencakup : 
a. Ruang lingkup peta yang digunakan, peta 

negara Indonesia dan peta pulau Bangka 
Belitung sebagai peta dasar. 

b. Peta Kota Pangkalpinang sebagai peta  
kerja. 

c. Sistem ini dibuat untuk menampilkan 
informasi pemetaan lokasi apotek yang 
berada di wilayah khusus Kota 
Pangkalpinang. 

d. Sistem ini dapat diakses oleh masyarakat 
luas. 

1.4 Metode Penelitian 
1. Pengumpulan Data Primer 
Metode yang digunakan untuk mendapatkan 
data primer yaitu : 
a. Pengamatan / Observasi Lapangan 

Penulis melakukan pengamatan secara 
langsung kepada bagian-bagian yang 
berkaitan dengan pembuatan sistem 
untuk memperoleh data agar lebih 
lengkap dan akurat. 

b. Wawancara / Intervie 
Untuk melengkapi data-data yang 
diperlukan, penulis juga melakukan 
wawancara langsung kepada pihak-pihak 
yang bersangkutan dengan pembuatan 
sistem ini, dalam hal ini di Dinas 
Kesehatan Kota Pangkalpinang dan di 
apotek-apotek yang menjadi tempat 
penulis mengumpulkan data untuk 
mendapatkan data secara detail. 
 

2. Pengumpulan Data Sekunder 
Studi Literatur / Pustaka yaitu Pada metode 
ini, penulis membaca dan menelaah berbagai 
data baik berupa buku atau literature yang 
ada diinternet yang behubungan dengan 
Geographic Information system (GIS) dan 
masalah yang akan dibahas. 
 
3. Perancangan Sistem 
Dalam perancangan sistem, pengembang 
mendefinisikan tujuan desain objek dan 
sistem menjadi subsistem yang lebih kecil 
yang dapat direalisasikan oleh tim masing-
masing.  Pengembang juga memilih strategi 
untuk membangun sistem, seperti misalnya 
peron hardware / software pada sistem 
berjalan, strategi manajmenen data,  aliran 
control global, kebijakan akses, dan batas 
penangan kondisi. 
 
4. Implementasi dan Pengujian Sistem 
Dalam implementasi, pengembang 
menerjemahkan model domain ke kode 
sumber.  Ini termasuk menerapkan atribut 
dan metode masing-masing objek dan 
mengintegrasikan semua benda sehingga 
berfungsi sistem tunggal. Dalam pengujian 
sistem, pengembang menemukan perbedaan 
antara sistem dan modelnya dengan 
menjalankan sistem dengan sampel masukan 
set data.  Selama unit testing, pengembang 
membandingkan model desain objek dengan 
setiap objek dan subsitem.   
 

2 Tinjauan Pustaka 
2.1 Definisi Sistem Informasi Geografis 
Geographical Information System (GIS) 
merupakan komputer yang berbasis pada 
sistem informasi yang digunakan untuk 
memberikan bentuk digital dan analisa 
terhadap permukaan geografi bumi. (Eddy 
Prahasta, 2009). 
Sistem Informasi Geografis adalah sistem 
komputer yang digunakan untuk 
memanipulasi data geografi.  Sistem ini 
diimplementasikan dengan perangkat keras 
dan perangkat lunak komputer yang 
berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, 
kompilasi data, penyimpanan daya, 
perubahan data dan updating data, 
manajemen dan pertukaran data, manipulasi 
data, pemanggilan data, presentasi data dan 
analisa data. 
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2.2 Pengertian QuantumGIS Lisboa 1.8.0 
Quantum GIS adalah suatu aplikasi GIS 
sumber terbuka lintas platform yang dapat 
dijalankan disejumlah sistem operasi 
termasuk linux.  QGIS juga memiliki 
kemampuan untuk bekerjasama dengan 
paket aplikasi komersil terkait.  QGIS 
menyediakan semua fungsionalitas dan fitur-
fitur yang dibutuhkan oleh pengguna GIS 
pada umumnya.  Menggunkan plugin dan 
fitur inti dimungkinkan untuk 
mengvirtualisasi pemetaan untuk kemudian 
diedit dan dicetak sebagai sebuah peta yang 
lengkap.  Pengguna dapat menggabungkan 
data yang dimiliki untuk dianalisa, diedit 
dan dikelola sesuai apa yang diinginkan.   
 
3. Metode Penelitian 
3.1 Analisis Masalah 
Lokasi merupakan tempat asal dan tempat 
tujuan yang akan dicapai oleh pengguna 
jalan. Di Kota Pangkalpinang terdapat 
banyak lokasi apotek – apotek. 
Analisis masalah yang dapat didapat dalam 
mencari informasi lokasi apotek di Kota 
Pangkalpinang adalah sebagai berikut : 
a. Banyaknya masyarakat setempat yang 

kurang mengetahui letak dan alamat 
apotek khusus di wilayah Kota 
Pangkalpinang. 

b. Belum adanya aplikasi untuk mencari 
informasi letak dan lokasi apotek yang 
ada di Wilayah Kota Pangkalpinang. 
 

3.2 Identifikasi Masalah 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di 
Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan 
hasil observasi diperoleh kesimpulan 
permasalahan diantaranya sebagai berikut : 
a. Kurangnya informasi yang dapat 

menyajikan informasi secara lengkap 
mengenai semua letak lokasi apotek 
yang ada di wilayah kota Pangkalpinang  

b. Kesulitan mencari informasi mengenai 
letak apotek yang ada di wilayah Kota 
Pangkalpinang. 

c. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai 
yang dapat membantu 
masyarakat/pengguna untuk mencari 
letak lokasi apotek yang ada di wilayah 
Kota Pangkalpinang. 
 
 

 
3.3 Use Case Diagram 

 
 Gambar Use Case Pengguna dan Admin 
 
3.4 Entity Relations Diagram (ERD) 
Entity Relations Diagram (ERD) yang 
ditampilkan akan digunakan untuk 
menggambarkan diagram-diagram serta 
atribut-atribut dari masing-masing entity. 
Berikut ini gambar dari Entity Relations 
Diagram (ERD), transformasi dari Entity 
Relationship Diagram (ERD) ke Logical 
Record Structure (LRS) dan Logical Record 
Structure (LRS). 

a. Entity Relations Diagram (ERD) 

Gambar Entity Relations Diagram (ERD 

Cari lokasi Apotek

User

Entry buku tamu

Login

Management userAdmin

Lihat buku tamu



4 
 

 
b. transformasi dari (ERD) ke (LRS) 
 

 
Gambar : Transformasi ERD –  LRS 
 
 
c. Logica Record Structure (LRS) 

 

 
Gambar Logical Record Structure (LRS)  

 
4.  Hasil dan Pembahasan 
4.1 Tahapan Implementasi 
Tahapan implementasi yang dilakukan 
pertama kali adalah yaitu proses digitasi 
dilakukan pada peta Bangka Belitung 
dilakukan secara manual dengan 
menggunakan perangkat lunak Quantum 
GIS Lisboa 1.8.0, sehingga akan dihasilkan 
suatu file gambar dengan format shapfile.  
Adapun tahap pendigitasian tersebut dapat 
diuraikan dengan implemetasi sebagai 
berikut : 
a. Menambahkan Lapisan Vector 

 
     Gambar  menambahkan lapisan vector 
 
b. Konversi file koordinat CSV menjadi 

shapefile 

 
Gambar konversi CSV ke shapefile 
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c. Tampilan titik koordinat apotek 
 

 
Gambar Tampilan titik koordinat Apotek 

 
d. Konfigurasi sistem referensi Koordinat 

(CRS) 

 
Gambar Konfigurasi CRS 
 
 
 
 
 

 
e. Konfigurasi ows server 

 

Gambar Konfigurasi OWS server 

f. Tampilan repository baru di Lizmap Web 
Client 

 

Gambar Tampilan repository baru di 
Lizmap Web Client 
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g. Tampilan Halaman Peta Lengkap dalam 

Website 
Berikut ini tampilan peta lengkap apotek 
yang ada di wilayah kota pangkalpinang 
dalam website. User dapat mengklik salah 
satu titik koordinat apotek dan akan muncul 
informasi mengenai apotek tersebut. 

 
Gambar Tampilan halaman peta lengkap 
dalam website 

4.2 Kelebihan dan Kekurangan Program 
4.2.1 Kelebihan Program 
Kelebihan dari web GIS diatas adalah : 
a. Satu data yang terpusat 
b. Bisa menjangkau pengguna yang luas 

bahkan seluruh dunia, dengan biaya yang 
cukup murah 

c. Pengguna tidak perlu perangkat lunak 
khusus, cukup menggunakan internet 
browser seperti IE, Mozilla Firefox, dan 
sebagainya. 

d. Penggunaan yang lebih mudah 
 

4.4.2 Kekurangan Program 
Kekurangan dari web GIS diatas adalah : 
a. Waktu akses tergantung pada komputer 

server, compute client, koneksi internet, 
traffic website, dan efisiensi data. 

b. Resolusi dan ukuran display perlu 
diperbaiki diantaranya adalah support 
dual monitor, high resolution setting, 
toolbar, dan menu browser, layout yang 
efisien. 
Kompleksitas dan ketahanannya. 
 

 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Dengan dibuatnya SIstem Informasi 
Geografis lokasi pemetaaan Apotek yang 
ada diwilayahi Kota Pangkalpinang dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Dibangunnya Sistem Informasi 

Geografis ini, letak apotek yang ada di 
Kota Pangkalpinang dapat dikenal luas 
oleh masyarakat Indonesia bahkan luar 
negeri sekalipun. 

b. Dengan adanya sistem informasi 
geografis ini masyarakat bisa dengan 
mudah mencari dan mendapatkan 
informasi tentang lokasi dan informasi 
apotek yang ada di Pangkalpinang. 
 

5.2 Saran 
Sistem informasi geografis ini masih jauh 
dari sempurna dan masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pengembangan dan penyempurnaan lebih 
lanjut. Adapun saran agar perangkat lunak 
ini bisa berfungsi dengan lebih optimal 
adalah : 
a. Agar penyampaian informasi lokasi 

apotek lebih lengkap, sebaiknya 
ditambahkan data spasial denah setiap 
apotek 

b. Fasilitas pencarian rute bisa 
dikembangkan lagi untuk mencari suatu 
lokasi tidak hanya terbatas pada antar 
bangunan. 

c. Menambahkan fasilitas simulasi jalan 
yang saat ini sedang dikembangkan oleh 
Google Maps, namun saat ini data 
simulasi untuk Negara Indonesia belum 
ada. 

d. Menambahkan fasilitas translate pada 
bahasa lain. 
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