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 Abstrak — Dalam penerimaan mahasiswa baru, UNSRAT 

memberikan informasi mengenai lokasi dan tata letak ruang ujian 

melalui peta yang kemudian dipasang dibeberapa titik di 

UNSRAT. Namun tidak sedikit calon mahasiswa baru yang 

kebingungan mencari ruang ujian. Dalam penelitian ini dibuat 

suatu aplikasi E-map  atau peta elektronik yang nantinya 

diharapkan dapat memudahkan para calon mahasiswa baru 

dalam mencari lokasi di UNSRAT. Aplikasi ini merupakan salah 

satu penerapan dari Sistem Informasi Geografis dan 

menggunakan fasilitas dari Google Maps API untuk dapat 

menampilkan petanya. Dalam proses proses pembuatannya 

digunakan metode Rapid Application Development. Hasil dari 

penelitian ini berupa aplikasi web peta UNSRAT yang bersifat 

responsive yaitu dapat dibuka melalui gadget apapun dengan 

tampilan menyesuaikan layar gadget yang digunakan. 

Kata kunci — Mahasiswa Baru, UNSRAT, Sistem Informasi 

Geografis, Google Maps Api, Rapid Application  Development, 

Web. 

 
Abstract - In admitting new students, UNSRAT provides 

information about the location and layout of the exam room via a 

map which is then installed at several points in UNSRAT. 

However, not a few prospective new students are confused about 

finding the exam room. In this research, an E-map or electronic 

map application is made which is expected to make it easier for 

prospective new students to find locations at UNSRAT. This 

application is an application of the Geographical Information 

System and uses the facilities of the Google Maps API to be able to 

display the map. In the manufacturing process, themethod is used 

Rapid Application Development. The results of this study are in the 

form of aUNSRAT map web application, responsive which can be 

opened via any gadget with a display adjusting the screen of the 

gadget used.  
 

Keywords — New Students, UNSRAT, Geographical 

Information Systems, Google Maps Api, Rapid Application 

Development, Web 

I. PENDAHULUAN 

Ditengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

kebutuhan manusia akan teknologi pun semakin besar. Hampir 

semua kegiatan yang dilakukan manusia berkaitan dengan 

teknologi. Sebagai contohnya, tak sedikit teknologi yang 

dibuat dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 

Salah satu teknologi yang terus berkembang sampai sekarang 

adalah sistem informasi geografis. Dengan adanya sistem 

informasi geografis pengguna lebih dimudahkan dalam 

mencari informasi lokasi yang berkaitan dengan kebutuhan 

sehari-hari.  Seiring berkembangnya waktu, sistem informasi 

geografis mulai banyak digunakan oleh pengguna. Salah 

satunya yaitu aplikasi pemetaan. 

Univesitas Sam Ratulangi atau biasa disingkat dengan sebutan 

UNSRAT merupakan salah satu universitas yang diminati di 

Sulawesi Utara. Setiap tahun ajaran baru Universitas Sam 

Ratulangi menerima ribuan mahasiswa baru dengan empat 

jalur penerimaan yaitu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur 

mandiri seleksi Tumoutou, dan jalur seleksi beasiswa Bidik 

Misi. Beberapa diantaranya mengharuskan para calon 

mahasiswa baru untuk mengikuti ujian di UNSRAT. Setiap 

kali pelaksanaan ujian seleksi masuk universitas, tak sedikit 

calon mahasiswa baru yang kebingungan mencari ruangan 

ujiannya dikarenakan pengetahuan akan tata letak kampus 

UNSRAT yang minim. Dari pihak UNSRAT biasanya 

menyediakan peta UNSRAT yang ditempelkan di beberapa 

tempat di UNSRAT. . Namun cara tersebut ternyata tak cukup 

efisien, karena ada saja  calon mahasiswa baru yang lebih 

memilih untuk menanyakan ruangan ujiannya kepada para 

mahasiswa yang mereka jumpai di kampus.  

Dengan demikian, maka diperlukan suatu sistem yang dapat 

memberikan informasi mengenai ruangan-ruangan yang berada 

di UNSRAT berupa nama ruangan, posisinya, serta gambar 

dari ruangan tersebut dan rute perjalanan menuju ruangan 

tertentu di UNSRAT. Dengan memanfaatkan Google Map API 

maka sistem ini dapat menampilkan peta digital yang 

digunakan untuk memberikan informasi lokasi ruangan-

ruangan yang berada di UNSRAT secara tepat dan akurat. 

Sistem ini nantinya dapat memudahkan calon mahasiswa baru 

dalam mencari ruangan ujian. Selain itu juga dapat 

memudahkan mahasiswa untuk keperluan pencarian lokasi 

seperti perpustakaan, kantin, ruang lab, dan lain-lain. 

A. Pengertian Sistem Informasi Geografis 

  Terdapat beberapa teori yang mendefinisikan sistem 

inofrmasi seperti yang di kemukanan oleh beberapa ahli, di 

antaranya adalah :  

1) Menurut Alter (1992) Sistem informasi adalah kombinasi 

antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi 

Priscilla Pangaila 1), Rizal Sengkey 2), Yaulie Deo Y. Rindengan 3) 

Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 

karenpangaila@gmail.com, rizalsengkey@gmail.com, rindengan@unsrat.ac.id 

Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring 

Perkuliahan Mahasiswa Berbasis Web 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika


2   Priscilla Karen I. Z. M. Pangaila –  Aplikasi E-Map 

Universitas Sam Ratulangi 
      

informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan 

dalam sebuah organisasi. [1].  

2) menurut Wilkinson (1992) Sistem informasi adalah 

kerangka kerja yang mengoordinasikan sumber daya 

(manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) 

menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. [2].  

Menurut Abdul Kadir dari bukunya yang berjudul “Pengenalan 

Sistem Informasi Edisi Revisi”, kemampuan utama system 

informasi yaitu : 

 Melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar, 

dengan kecepatan tinggi 

 Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau 

antarorganisasi yang murah, akurat, dan cepat 

 Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat 

besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses 

 Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat 

banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah 

 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang 

yang bekerja dalam kelompok dan suatu tempat atau 

pada beberapa lokasi 

 Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah 

pikiran manusia 

 Mengotomasikan proses-proses bisnis yang 

semiotomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan 

secara manual 

 Mempercepat pengetikan dan penyuntingan 

 Melaksanakan hal-hal tersebut lebih murah daripada 

kalau dikerjakan secara manual [3].  

 Perkembangan pemetaan dan kebutuhan akan peta di 

berbagai bidang mendorong munculnya sebuah system 

berbasis peta dengan bantuan computer. Menurut Anon (2002) 

Sistem Informasi Geografis adalah suatu system informasi 

yang dapat memadukan antara data dan grafis (visual) dengan 

data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di 

bumi (geoference) [4]. Arronoff (1989) mengartikan SIG 

sebagai system berbasis computer yang memiliki kemampuan 

dalam menangani data berefrensi geografi yaitu pemasukan 

data, manajemen data, memanipulasi dan analisis data, serta 

keluaran sebagai hasil akhir [5]. 

B. Google Maps 

 Menurut Irwansyah (2013) Google maps  merupakan bentuk 

layanan dari Google yang menawarkan teknologi pemetaan 

terkini yang dapat digunakan untuk berbagai macam 

kebutuhan. Google Maps memiliki sebuah platform 

opensource sehingga dapat digunakan dengan bebas namun 

harus mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, 

pengembangan platform Google Maps menggunakan sebuah 

Bahasa pemrograman yang dinamakan dengan Maps API Java 

Script Programming [6]. 

C. Google Maps API 

 Google maps API (Application Programming Interface) 

merupakan fungsi dari suatu pemrograman yang telah 

disediakan Google maps yang nantinya akan terintegrasi ke 

dalam web. Google Maps API adalah aplikasi interface yang 

dapat diakses melalui javascript yang membuat sebuah 

halaman web dapat menampilkan Google Maps. Agar dapat 

mengakses Google Maps pada halaman web, dalam Google 

Maps JavaScript API versi 2 memerlukan Google API Key. 

D. E-Map 

 E-Map (Elektronik Map) atau yang lebih sering dikenal 

dengan sebutan peta digital merupakan peta yang dapat kita 

akses melalui gadget dimanapun dan kapanpun. Adapun E-

map merupakan sebuah program aplikasi yang menyediakan 

informasi mengenai suatu tempat yang kemudian dapat diakses 

oleh pengguna. 

E. Virtual Tour 

 Virtual Tour merupakan hasil dari penggabungan teknologi 

informasi dan fotografi dengan tujuan memberikan informasi 

ruang secara menyeluruh dengan interaktif. Teknologi 

fotografi yang digunakan berbentuk foto panorama yang 

kemudian diolah sedemikian rupa untuk dapat melihat ke 

segala arah dan dapat memutar atau diperbesar. 

 

F. Panorama 

 Menurut Ramdhan & Rosyidah (tanpa tahun) ada  beberapa  

jenis  citra panoramik, diantaranya adalah panoramik 

horizontal, panoramik vertikal, panoramik 180, dan panoramik 

360. Panoramik horizontal adalah panoramik yang bentuknya 

melebar ke samping kanan kiri. Panoramik vertikal adalah 

panorama yang bentuknya melebar keatas kebawah. 

Panoramik 180ᴼ adalah panoramik yang memiliki sudut putar 

180 berbentuk setengah silinder sehingga seolah-olah bisa 

melihat sekeliling dari gambar sepanjang 180. Panoramik 360ᴼ 

adalah panoramik yang memiliki sudut putar 360ᴼ silinder 

sehingga  bisa  melihat  sekeliling  gambar  sepanjang 360ᴼ 

[7]. 

 

G. UNSRAT 

Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) merupakan salah satu 

Universitas Negeri yang berada di Sulawesi Utara. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset, 

Teknologi dan Perguruan Tinggi mengenai daftar universitas 

terbaik atau peringkat Klasterisasi Perguruan Tinggi Non-

Vokasi tahun 2019, Universitas Sam Ratulangi menduduki 

peringkat ke 27. Hal ini membawa UNSRAT masuk ke 30 

besar universitas terbaik di Indonesia. 
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H. Web 

 Menurut Abdulloh (2016) Website atau biasa disingkat web, 

dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa 

laman yag berisi informasi dalam bentuk data digital, baik 

berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang 

disediakan melalui jalur koneksi internet. Lebih jelasnya, web 

merupakan halaman-halaman yang berisi informasi yang 

ditampilkan oleh browser, seperti Mozilla Firefox, Google 

Chrome, atau yang lainnya, sedangkan internet adalah jaringan 

yang digunakan untuk mengirim informasi pada [8]. 

 

I. PHP 

  PHP merupakan salah satu Bahasa pemrograman berbasis 

web yang ditulis oleh dan untuk pengembang web. 

 

J. XAMPP 

Xampp merupakan salah satu package dalam pengembangan 

web. Xampp mengumpulkan beberapa perangkat lunak 

pengembangan web seperti PHP, Apache, MySQL dan 

PHPMyAdmin menjadi satu buah installer saja. Proses 

konfigurasi juga sudah dilakukan secara otomatis sehingga 

sangat mudah dan praktis. 

 

K. MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen 

basis data SQL (bahasa inggris, database management system) 

atau DBMS yang multithread, multiuser, dengan sekitar 6 juta 

instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL 

tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU 

General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual 

dibawah lisensi komersial untuk kasus – kasus dimana 

penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. MySQL 

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam 

basis data yang telah ada sebelumnya, SQL (Structured Query 

Language). Menurut Nugroho & Bunafit (2005) SQL adalah 

sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk 

pemilihan atau seleksi dan pemasukkan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah 

secara otomatis [9]. 

 

L. Bootstrap 

 Dikutip dari buku Responsive Web Design dengan PHP dan 

Bootstrap, Bootsrap dijelaskan sebagai berikut : 

Menurut Husein Alatas (2013:2) Bootstrap 

merupakan Framework ataupun Tools untuk membuat aplikasi 

web ataupun situs web responsive secara cepat, mudah dan 

gratis. Bootstrap terdiri dari CSS dan HTML untuk 

menghasilkan Grid, Layout, Typography, Table, Form, 

Navigation, dan lain-lain. Di dalam Bootstrap juga sudah 

terdapat jQuery plugins untuk menghasilkan komponen UI 

yang cantik seperti Transitions, Modal, Dropdown, Scrollspy, 

Tooltip, Tab, Popover, Alert, Button, Carousel dan lain-lain. 

Dengan bantuan Bootstrap, kita bisa membuat responsive 

website dengan cepat dan mudah dan dapat berjalan sempurna 

pada browser-browser populer seperti Chrome, Firefox, Safari, 

Opera dan Internet Explorer.” [10] 

 

M. Rapid Application Development (RAD) 

 McLeod dan Schell (2007) berpendapat bahwa RAD 

merupakan metode yang memfokuskan pada kecepatan dalam 

pengembangan system untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

atau pemilik system seperti prototyping namun mempunyai 

cakupan yang lebih luas. 

 

N. UML 

Menurut Tri A. Kurniawan (2018) Unified Modeling 

Language (UML) merupakan salah satu bahasa pemodelan 

yang sejak awal merupakan bahasa pemodelan yang baku. 

UML digunakan dalam pengembangan sistem perangkat lunak 

yang menggunakan pendekatan berorientasi objek [11]. 

 

O. Black Box Texting 

 Pengujian sistem dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

salah satu diantaranya yaitu black-box testing. Metode black-

box testing digunakan untuk menguji fungsi operasional suatu 

sistem. 

 Menurut Feri Utami dan Asnawati (2015:35), black-box 

testing memiliki beberapa jenis teknik desain tes yang dapat 

dipilih berdasarkan tipe testing yang akan digunakan, yaitu : 

1. Equivalence Class Partioning 

2. Boundary Value Analysis 

3. State Transitions Testing 

4. Cause-Effect Graphing [12]. 

 II. METODE PENELITIAN  

A. Kerangka Pikir 

  Kerangka pikir digunakan sebagai pendekatan dalam 

memecahkan masalah. Biasanya kerangka pikir dalam suatu 

penelitian menggunakan pendekatan ilmiah dan 

memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses 

analisisnya. Kerangka Pikir dalam pembuatan aplikasi ini 

dapat dilihat pada gambar 1.  

B. Pengumpulan Data 

 Untuk menyusun tugas akhir ini maka dilakukan 

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

 Observasi 

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung di Universitas Sam Ratulangi sebagai lokasi 

penelitian. Penulis juga mengamati calon mahasiswa baru 
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serta mahasiswa sebagai objek serta segala sesuatu yang 

berhubungan dan akan dibutuhkan dalam aplikasi ini. 

 Wawancara 

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara pada 

mahasiswa baru UNSRAT. 

 Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis : 

1.  Apakah saat mengikuti ujian seleksi di UNSRAT 

mahasiswa menggunakan peta UNSRAT untuk 

mencari ruangan? 

2.  Apakah ada kendala saat mencari ruang ujian ketika 

mengikuti ujian seleksi di UNSRAT? 

3.  Apakah cara menyampaikan informasi ruangan yang 

ada saat ini sudah efektif? 

 Dari hasil wawancara penulis mendapati bahwa dengan 

sistem yang sudah ada yaitu penempelan papan yang berisi 

informasi peta UNSRAT masih belum cukup efisien. 

Beberapa mahasiswa memilih bertanya langsung kepada 

orang yang dijumpai saat berada di kampus. Ada juga 

kasus salah ruangan dikarenakan kurangnya informasi 

tentang ruangan yang didapat. 

 

 Studi Literatur 

Yang dilakukan penulis pada tahap ini yaitu mencari 

referensi jurnal, buku-buku, dan paper yang berhubungan 

dengan pembuatan aplikasi dan laporan. 

C. Metode RAD 

1) Requirements Planning  

Pada tahap perencanaan ini penulis melakukan 

pengumpulan informasi dan data-data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung (observasi) terhadap calon 

mahasiswa baru yang ada di UNSRAT.  

Dari hal tersebut penulis mendapatkan latar belakang 

masalahnya. Penulis mencoba merancang sebuah aplikasi 

yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada. 

Selanjutnya penulis mencoba mengkonsultasikan masalah 

yang ada beserta aplikasi yang telah dirancang kepada 

dosen (dalam hal ini dapat disebut sebagai pengguna). 

Setelah latar belakang tersebut diterima maka selanjutnya 

penulis melakukan pengumpulan data-data yang mengenai 

aplikasi ini. Untuk memastikan bahwa aplikasi benar-benar 

dibutuhkan maka penulis melakukan wawancara kepada 

mahasiswa baru yang ada di UNSRAT. Penulis juga 

melakukan pencarian informasi seputar UNSRAT yang 

nantinya akan digunakan dalam aplikasi.tersebut diterima 

maka selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data-

data yang mengenai aplikasi ini. Untuk memastikan bahwa 

aplikasi benar-benar dibutuhkan maka penulis melakukan 

wawancara kepada mahasiswa baru yang ada di UNSRAT. 

Penulis juga melakukan pencarian informasi seputar 

UNSRAT yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi. 

2) RAD Design Workshop 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah proses desain dan 

perancangan aplikasi. Setelah itu rancangan akan 

dipresentasikan kepada dosen pembimbing atau pengguna 

dalam bentuk prototype berupa use case dan storyboard. Jika 

terjadi ketidakcocokan pada saat pemaparan prototype yang 

penulis buat maka akan dilakukan perbaikan sampai disetujui. 

Use Case Diagram menjelaskan interaksi antara 

user dan system yang dijalankan. Use case 

direpresentasikan dengan urutan langkah secara 

sederhana (dapat dilihat pada gambar 2) 

3) Storyboard 

 Pada Gambar 3 merupakan gambar dari tampilan awal 

(home) menampilkan fitur utama dari web ini. Untuk memilih 

fitur yang diinginkan dapat dilakukan dengan mengklik button 

yang ada kemudian halaman akan berpindah sesuai dengan 

button yang diklik. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Gambar 2. Use case diagram admin 
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 Gambar 4 menunjukan tampilan dari halaman UNSRAT-

KU. Dalam tampilan ini akan ditampilkan sejumlah nama-

nama gedung/ruangan yang jika di klik maka akan 

memunculkan marker pada peta. Setelah itu jika marker di klik 

maka akan muncul info window yang berisi informasi tentang 

gedung/ruangan tersebut (nama, info dan gambar).  

Gambar 5 merupakan tampilan gambar dari halaman Rute 

Kampus. Dalam halaman ini pengguna dapat mencari rute 

jalan dalam UNSRAT yang diinginkan untuk mencari ruangan 

yang ingin dituju.  

 Pada gambar 6 merupakan tampilan dari fitur tambah lokasi. 

Dalam fitur ini pengguna dapat memasukan menambahkan 

lokasi baru di E-map UNSRAT beserta informasinya.  

Gambar 7 merupakan tampilan dari halaman about dan juga 

contact. Dalam halaman ini pengguna dapat mengetahui 

seputar aplikasi ini dan contact dari UNSRAT. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.  

 Setelah tahap perancangan dalam bentuk prototype maka 

tahap selanjutnya yaitu pengkodean. Pada tahap ini, prototype 

yang telah dibuat dan dirancang kemudian akan diterjemahkan 

ke dalam Bahasa pemrograman yang sesuai. 

 

Gambar 3. Desain tampilan home 

Gambar 4. Desain tampilan UNSRAT-KU 

 

Gambar 5. Desain Tampilan Rute Kampus 

Gambar 6. Desain tampilan tambah lokasi 

Gambar 7. Desain tampilan about 

A. Implementasi Database 

 Pada tahap ini dilakukan pembuatan database aplikasi yang 

dibuat menggunakan MySQL. Dalam pembuatan aplikasi ini 

diperlukan pembuatan database untuk menyimpan data. Hal 

ini diperlukan supaya data yang diinput dapat tersimpan pada 

database tersebut. 

 Pada gambar 8 merupakan struktur tabel fasilitas yang 

menjadi tempat untuk menyimpan nama, informasi, titik 

kordinat dan gambar dari gedung/ruangan yang ada di 

UNSRAT. 
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B. Implementasi Antarmuka 

Implementasi antarmuka adalah tahap untuk 

menerjemahkan tampilan-tampilan yang sudah didesain untuk 

ditampilkan kedalam bentuk tampilan inplementasi sistem 

secara utuh.  

 Gambar 9 menunjukan tampilan home dari aplikasi E-map 

UNSRAT ini. Dari halaman ini pengguna dapat mengakses 

beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Fitur-

fitur tersebut yaitu fitur penampil ruangan-ruangan yang 

ada di Unsrat, fitur pencarian rute dari gedung satu ke 

gedung yang lainnya di UNSRAT, dan fitur penambahan 

lokasi gedung.  

 pada gambar 10 dapat dilihat tampilan dari halaman 

UNSRAT-Ku. Dalam halaman ini pengguna dapat melihat 

marker sebagai penanda dari ruangan-ruangan yang ada di 

UNSRAT pada peta. Jika marker tersebut diklik maka akan 

menampilkan informasi tentang ruangan tersebut di sebelah 

kiri layar. Informasi tersebut berupa nama ruangan, 

informasi tentang ruangan serta gambar 360 derajat yang 

akan tampil seperti yang ditunjukan pada gambar 11. 

 Pada gambar 12 dapat dilihat tampilan dari halaman rute 

kampus. Dalam halaman ini pengguna dapat memilih 

terlebih dahulu lokasi awal dan lokasi tujuannya kemudian 

menekan tombol tunjukan jalan maka rute yang ingin 

diketahui akan ditampilkan pada peta beserta petunjuk 

arahnya. 

 Gambar 13 merupakan tampilan setelah pengguna menekan 

tombol tunjukan jalan. Dapat dilihat pada gambar bahwa 

pada halaman ini sudah muncul rute jalan dan gambar dari 

masing-masing lokasi yang kita pilih. Tidak hanya itu, 

pengguna juga dapat melihat panduan arah jalan dan 

jaraknya pada bagian sebelah kiri layar. Jika pengguna 

ingin mengubah lokasi awal dan lokasi tujuan maka 

pengguna bisa langsung mengganti lokasi awal dan lokasi 

tujuannya kemudian menekan tombol tunjukan. 

 Jika pengguna mengarahkan kursor pada gambar lokasi 

awal atau lokasi tujuan maka akan muncul tulisan “Tekan 

untuk melihat lokasi dalam bentuk 360” seperti yang 

terlihat pada gambar 14 Kemudian jika pengguna mengklik 

gambarnya maka akan ditampilkan gambar 360 dari lokasi 

tersebut seperti yang dapat dilihat pada gambar 15. 

 Pada Gambar 16 menunjukan tampilan dari halaman tambah 

lokasi. Pada halaman ini pengguna dapat menambahkan 

lokasi dengan cara memasukan data-datanya terlebih 

dahulu. Titik lokasi didapat dengan cara mengklik suatu 

titik yang ingin dinamakan di peta, maka titik lokasi akan 

otomatis masuk di form pengisian. Kemudian setelah 

disimpan maka data akan langsung tersimpan di database 

dan akan dimunculkan pada table yang tersedia pada 

halaman tambah lokasi ini. Dalam halaman ini juga 

pengguna dapat mengedit data yang sudah ada sebelumnya 

dengan cara mengklik icon edit yang ada pada table data 

dan kemudian pengguna akan diarahkan menuju halaman 

baru yang sudah terisi data yang akan diedit seperti yang 

ditunjukan pada gambar 17. Selain itu pengguna juga dapat 

menghapus data yang sudah ada dengan cara mengklik icon 

tempat sampah pada table. 

 Pada gambar 18 dapat dilihat tampilan dari halaman about. 

Pada halaman ini menampilkan tentang aplikasi dan alasan 

pembuatannya. 

C. Pengujian 

 Pengujian untuk aplikasi e-map UNSRAT menggunakan 

metode pengujian black box (kotak hitam). Dalam metode 

pengujian ini dapat didefinisikan kumpulan kondisi input serta 

melakukan pengujian pada spesifikasi fungsional aplikasi. 

Gambar 8. Database E-Map UNSRAT 

Gambar 9. Tampilan Home 
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Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih 

terdapat fungsi yang berjalan tidak sesuai fungsinya atau tidak, 

kesalahan pada interface, maupun kesalahan pada system 

database yang digunakan. 

 

Tabel I. Rencana Pengujian Black Box 

Kelas Uji Butir Uji Jenis 

Pengujian 

Fitur-fitur 

aplikasi 

Menguji apakah halaman 

berpindah sesuai dengan yang 

diinginkan 

Black Box 

Lihat 

informasi 

Menguji kelengkapan 

informasi yang ditampilkan 

Black Box 

Rute 

Kampus  

Menguji apakah rute dapat 

ditampilkan atau tidak dan 

apakah rutenya sudah sesuai 

Black Box 

Tambah 

Lokasi 

Menguji masukkan data yang 

telah ditambahkan oleh 

pengguna 

Black Box 

Edit  Menguji pengubahan data Black Box 

Hapus  Menguji hapus data Black Box 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan UNSRAT-Ku 

 

 

Tabel II. Pengujian 

 

 

 

Gambar 11. Tampilan Setelah Klik Marker 

 

 

No. Aksi Yang 
dilakukan 

Hasil yang 
diharapkan 

Hasil yang 
didapat 

Ketera
ngan 

1. Mencoba 
berpindah 
halaman dari 
halaman yang 
satu ke 
halaman yang 
lain 

Sistem akan 
menampilkan 
tampilan 
halaman yang 
sesuai dengan 
button yang 
diklik 

Sistem 
menampilka
n tampilan 
halaman 
yang sesuai 
dengan 
button yang 
diklik 

Sukses 

2.  Melihat 
informasi 
dengan 
mengklik 
marker yang 
terdapat pada 
peta. 

Sistem 
menampilkan 
informasi 
berupa nama, 
info dan 
gambar 

Sistem 
hanya 
menampilka
n nama dan 
info 
sedangkan 
gambar 
tidak 

Sukses 

3. Menampilkan 
rute kampus 
dengan cara 
menentukan 
titik awal dan 
akhirnya 
kemudian 
mengklik 
button 
tunjukan jalan 

Sistem akan 
menampilkan 
rute 
perjalanan 
dari titik yang 
telah 
ditentukan 

Sistem 
menampilka
n rute 
perjalanan 
dari titik 
yang telah 
ditentukan 

Sukses 

4.  Menambahka
n, mengedit 
dan 
menghapus 
data 

Sistem akan 
menambahka
n data ke 
database, 
merubah, dan 
juga 
menghapus 
datanya 

Sistem  
menambahk
an data ke 
database, 
merubah, 
dan juga 
menghapus 
datanya 

Sukses 
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Gambar 12. Tampilan Rute Kampus 

 

 
 

 

 

 

Gambar13. Tampilan Setelah klik Tunjukan Jalan 

 

Gambar 14. Tampilan ketika kursor berada pada gambar 

 

 

 
Gambar 15. Tampilan setelah klik gambar 

 

 
 

 

 

Gambar 16. Tampilan Tambah Lokasi 

 

 

  

 

 

 
 

 

Gambar 17. Tampilan Edit 

 
Ganbar 18. Tampilan About 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang tlah dilakukan, aplikasi e-

map UNSRAT dapat disimpulkan telah berhasil dibuat sesuai 

dengan tujuan awalnya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan 

untuk membantu mahasiswa dan calon mahasiswa baru agar 

dipermudah dalam pencarian lokasi yang ada di UNSRAT. 

 Aplikasi ini berbasis web dan dirancang untuk dapat 

mencari lokasi gedung yang ada di UNSRAT, menunjukan 

rute perjalanan, menambahkan lokasi yang baru serta 

mengubah lokasi yang ada dan juga menghapusnya. Aplikasi 

ini dibangun dengan fitur UNSRAT-Ku, Rute Kampus, dan 

Tambah Lokasi. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat untuk saran 

pengembangannya adalah penambahan fitur seperti 

penambahan fitur admin sehingga penambahan lokasi dapat 

dikelola dengan baik. Juga dapat ditambahkan fitur-fitur 

lainnya pada aplikasi agar aplikasi ini dapat membantu 

mahasiswa lebih kompleks lagi tidak hanya untuk pencarian 

lokasi saja. 
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