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Abstrak 

 

Dimas Sandy yolanda  Pemanfaatan LBS untuk Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Pondok Pesantren dan Produk Unggulan di Kabupaten Jombang Berbasis 

Web, Skripsi, Teknik Informatika, TEKNIK UN PGRI Kediri, 2022. 

 

Kata Kunci : pemetaan, informasi, geografis, pondok pesantren, produk unggulan. 

 

Penilitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan tentang pendataan 

pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten Jombang.kurangnya 

informasi penyebaran pondok pesantren dan produk unggulan dijombang 

menjadikan banyaknya pondok pesantren yang belum diketahui masyarakat luas. 

Dengan banyaknya pondok pesantren dan produk unggulan dijombang sangat 

penting dilakukan  pendataan pondok pesantren dan produk unggulan dikabupaten 

jombang supaya masyarakat lebih tahu tentang penyebaran pondok pesantren 

dikabupaten jombang. Dengan demikian peneliti ingin membuat sistem yang bisa 

melakukan pendataan pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten 

jombang berdasarkan kecamatan. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peneliti menyajikan data 

informasi deskripsi dan lokasi pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten 

Jombang dengan menggunakan location base service untuk membangun system 

informasi geografis pemetaan pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten 

Jombang. Peneliti menggunakan teknologi global positioning system (GPS) dan 

location base service (LBS) untuk menampilkan posisi pengguna dan lokasi yang 

dituju. Pembangunan aplikasi ini menggunakan Laravel sebagai framework dan 

jugan menggunakan Mapbox sebagai API untuk menampilkan peta. Untuk mencari 

rute terdekat ketujuan yang dituju peneliti menggunakan link direct ke google maps 

untuk mendapatkan rute yang lebih akurat. 

Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah memberikan informasi perihal 

pemetaan pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten jombang agar 

masyarakat dapat mengetahui penyebaran pondok pesantren dan produk unggulan 

di jombang dengan mudah. peneliti dapat memberikan informasi deskripsi dan 

lokasi tentang penyebaran pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten 

jombang. dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk dapat mengetahui pondok pesantren dan produk unggulan 

yang tersebar di kabupaten jombang. 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini didapatkan tujuan pokok 

pembuatan aplikasi sistem informasi geografis pemetaan pondok pesantren dan 

produk unggulan di kabupaten Jombang untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat berupa informasi deskripsi dan lokasi. Dengan adanya sistem informasi 

geografis pemetaan pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten Jombang 

diharapkan dapat mempermuda masyarakat untuk mencari tau penyebaran pondok 

pesantren dan produk unggulan di kabupaten Jombang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini memuat tentang latar belakan permasalahan, identifikasi 

terhadap permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah dan tujuan penelitian. 

serta mencantumkan beberapa metode penelitian sebagai cara untuk mendapatkan 

data yang relevan. Dilengkapi dengan jadwal penelitian dan sistematika penulisan 

laporan. 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk selalu 

memanfaatkan teknologi yang ada dengan maksimal dari segala segi kehidupan. 

perkembangan TI sangat mendukung media promosi seperti halnya produk 

unggulan umkm yang belum begitu dikenal oleh masyarakat luas khusussnya di 

kabupaten Jombang yang memiliki beberapa potensi produk unggulan umkm 

yang berjenis kerajinan tangan, kuliner ,dan oleh-oleh makanan ringan khas di 

kabupaten jombang. namun masyarakat luas kurang mengenal dan mengetahui 

karena belum adanya media informasi yang bisa menonjolkan informasi tentang 

produk unggulan umkm tersebut biar dikenal secara luas. 

Kabupaten Jombang merupakan sebuah wilayah kabupaten yag 

memiliki julukan sebagai kota santri, karena sangat banyak lembaga atau 

yayasan yang mengolah pondok pesantren diwilayahnya. Bahkan ada julukan 

yang mengatakan kota ini sebagai pusat pondok pesantren di indonesia karena 

hampir seluruh pendiri pesantren diindonesia pasti pernah berguru dijombang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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Selain itu jombang juga memiliki beberapa produk unggulan UMKM 

seperti kerajinan tangan, kuliner, dan makana ringan khas yang akan menjadi 

referensi ketika mengunjungi pondok pesantren. Dengan semakin dikenalnya 

kabupaten jombang maka akan membawa angin positif dalam perekonomian 

masyarakat jombang yang memiliki usaha umkm.   

Untuk membantu pengunjung pondok dan pelaku usaha di jombang 

dibutuhkan sistem yang dapat menginformasikan pemetaan pondok pesantren 

dan  produk unggulan di kabupaten jombang. Maka untuk membangun sebuah 

sistem informasi pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten jombang 

berbasis location base service yang mempermudah calon pengunjung pondok 

untuk mengetahui informasi tentang pondok pesantren yang ada dijombang dan  

dari segi pelaku usaha produk unggulan dapat semakin dikenal oleh masyarakat 

luas yang akan berdampak pada perekonomian dikabupaten jombang. Selain itu 

dalam aplikasi  tersebut terdapat informasi lokasi mengenai pondok pesantren 

dan pusat produksi atau pusat oleh-oleh yang berada di kabupaten jombang 

menggunakan Mapbox API dan Google API sebagai pendukung dalam 

menampilkan peta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah ditulis, terdapat identifikasi masalah yang 

bisa menjadi bahan penelitian sebagai berikut : 

1. Kurang tersedianya informasi pemetaan tentang pondok pesantren dan 

produk unggulan  di Kabupaten Jombang. 
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2. Dibutuhkanya sistem yang dapat memberikan informasi deskripsi dan  

informasi lokasi ke pondok pesantren dan kebeberapa pusat produksi atau 

pusat oleh-oleh di kabupaten jombang. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat  rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Seperti apa penyajian data informasi deskripsi dan lokasi pondok pesantren 

dan produk unggulan dikabupaten jombang berbasis web ? 

2. Bagaimana membuat web sistem informasi pemetaan lokasi pondok 

pesantren dan produk unggulan di kabupaten Jombang ? 

3. Bagaimana penerapan teknologi location base service (LBS) untuk 

membangung sistem informasi geografis pemetaan pondok pesantren dan 

produk unggulan di kabupaten jombang  ?  

 

D. Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah yang dilakukan peneliti dapat ter-arah dengan 

baik dan tidak menyimpang dari pokok masalah maka perlu diambil pembatasan  

masalah yaitu :  

1. Penelitian ini hanya membahas informasi pokok dan lokasi pondok 

pesantren di Kabupaten Jombang. 

2. Pemetaan yang dimaksud adalah pemetaan penyebaran lokasi pondok 

pesantren dikabupaten jombang berdasarkan filter kecamatan. 

3. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework laravel. 
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4. Dalam pengerjaan sistem ini tidak membahas keamanan web. 

5. Menggunakan database mysql. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem informasi 

berbasis web tentang pemetaan pondok pesantren dan produk unggulan di 

kabupaten jombang. 

1. Memberikan informasi pemetaan lokasi pondok pesantren dan produk 

unggulan dikabupaten jombang. 

2. Memberikan informasi deskripsi dan navigasi untuk mengetahui rute lokasi 

pondok pesantren dan pusat produksi  atau pusat oleh-oleh produk unggulan 

melalui sistem informasi geografis. 

3. Dengan adanya sistem informasi geografis pemetaan pondok pesantren dan 

Produk unggulan berbasis web ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung 

yang mau berkunjung kejombang dan juga untuk mendorong peningkatan 

perekonomian di Kabupaten Jombang. 

 

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengunjung   

merencanakan kunjunganya kepondok pesantren yang berada di kabupaten 

jombang. Memberikan informasi pemetaan lokasi pondok pesanten dan pusat 

produksi atau pusat oleh-oleh di kabupaten jombang. Dengan adanya sistem ini 

diharapkan akan membawa peningkatan perekonomian di kabupaten jombang. 
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G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

a. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Menurut (Sugiyono, 2016) metode penelitian kualitatif adalah suatu 

kegiatan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu obyek yang 

dimana peneliti sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggabungan 

dan menganalisis data yang bersifat induktif. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan data berupa kejadian, keadaan, fenomena, 

variable dan keadaan yang terjadi sebenarnya dilapangan. Menurut 

(Moleong, 2012) mendefinisikan metode kualitatif sebagai teknik 

penelitian sehingga menghasilkan sebuah data deskriptif kualitatif 

berupa kata-kata tertulis dari narasumber dan perilaku yang diamati. 

Dalam penelitian di Kabupaten Jombang berusaha untuk 

mendeskripsikan suatu lokasi pondok pesantren dan tempat produksi 

produk unggulan  yang berada di Kabupaten Jombang. didalam 

penelitian ini melibatkan banyak pihak yang memiliki wewenang atas 

pondok pesantren dan produk unggulan di kabupaten jombang yang akan 

saya eksport lebih dalam untuk memperoleh data yang akurat. 

b. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik 

waterfall, Menurut (Pressman, 2015) model waterfall (metode air terjun) 
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sering dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle) yang dimana hal 

ini menggambarkan dengan pendekatan yang sistematis dan berurutan. 

Pada teknik waterfall ini memiliki tahap demi tahap yang dilakukan 

sebelumnya hingga selesai dan berjalan berurutan. Model ini pertama 

kali digunakan oleh Winston Royce pada tahun 1970 yang termasuk 

kedalam model generic pada rekayasa perangkat lunak dan model ini 

merupakan model yang paling terkenal dan sering digunakan oleh 

Sofware Engineering (SE). Adapun fase-fase model waterfall secara 

berurutan seperti gambar berikut: 

 

Gambar 1. 1. Fase-fase Model Waterfall 

http://www.library.binus.ac.id/ Metode/Waterfall.html. 

 

 

c. Requirement Analyst 

Tahapan ini pengembang memerrlukan komunikasi yang baik 

sengan tujuan untuk mengetahui jenis perangkat lunak dan kemampuan 

dan batasan perangkat lunak yang digunakan. Informasi analisis 

diperoleh melalui proses observasi dan wawancara secara langsung untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh user. 

http://www.library.binus.ac.id/
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d. System Design 

Pada tahap selanjutnya ialah desain sistem untuk mengetahui 

kebutuhan pada tahap selanjutnya dalam desain sistem ini harus 

disiapkan. Desain sistem ini untuk menggambarkan tampilan sistem yang 

akan dibuat dan membantu dalam menjelaskan arsitektur sistem dengan 

menyeluruh. 

e. Implementation 

Tahap implementation ini menjelaskan sistem pertama kali 

dijalankan yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya untuk di uji ketahap 

selanjutnya sebagai unit test. 

f. Integration & Testing 

Tahap ini adalah tahap dari penggabungan seluruh model yang 

diintregrasikan ke dalam sistem setelah melalui tahap pengujian 

dilakukan. Setelah tahap integasi seluruh sistem diuji untuk melihat 

setiap kegagalan sistem. 

g. Operation & Maintenance 

Pada tahap ini adalah tahap akhir dalam teknik pengembangan 

metode waterfall. Disini pengguna bertugas mengoperasikan sistem dan 

melakukan pemeliharaan dalam perbaikan yang tidak ditemukan pada 

tahapan-tahapan sebelumnya. 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam studi kasus ini yaitu dengan cara study 

literature, observasi, wawancara dilapangan, analisa sistem, perancangan 
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sistem, implementasi sistem, pengujian, evaluasi, perbaikan dan penyusunan 

laporan untuk memperoleh hasil yang akurat dalam membangun sistem 

informasi geografis pemetaan pondok pesantren dan produk unggulan di 

Kabupaten Jombang berbasis Web di antaranya sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Tahap ini sangat perlu untuk melengkapi pengetahuan serta 

mencari referensi yang relefan dengan cara pengumpulan data pustaka, 

artikel penelitian dan beberapa situs-situs di internet. 

b. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada 

narasumber yang bisa memberikan informasi dan data yang dibutuhkan 

peneliti.  

c. Observasi 

Pengamatan secara langsung terhadap objek memiliki tujuan 

untuk memperoleh hasil masukan berupa data yang falid dan akurat, serta 

mensinkronisasikan hasil yang diperoleh saat wawancara dan studi 

literatur dengan hasil observasi secara langsung ke lokasi. 

d. Analisa Sistem 

Berdasarkan data yang berupa study literatur, observasi, dan 

wawancara dalam penelitian dapat di rancang alur sistem serta penentuan 

algoritma-algoritma yang dapat di terapkan di dalam program. 
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e. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pada penelitian ini perlu dilakukan desain 

antar muka aplikasi ataupun desain sistem program yang di jadian 

sebagai tolak ukur pembuatan program. Pembuatan program pada 

desain sitem penulis ini menggunakan Data Flow Diagram (DFD) 

kemudian desain tersebut di jadikan acuan untuk pembuatan program. 

Dari pada pembuatan sistem juga di tuangkan dalam beberapa bentuk 

diagram konteks yaitu Entity Relationship Diagram (ERD) dan diagram 

air data.  Diagram yang telah dibuat akan di implementasikan ke dalam 

bahasa pemograman serta akan di sesuaikan dengan desain antar muka 

yang telah dibuat. 

f. Implementasi Sistem 

Setelah tahap perancangan sistem pembuatan program, tahap 

selanjutnya adalah proses mengimplementasikan data yang kita dapat 

dari tahap sebelumnya yaitu desain dan rancangan program 

diantaranya, proses merancang desain antar muka program dan proses 

pembuatan coding yang sesuai dengan rancangan program yang telah 

dibuat sebelumnya. 

g. Pengujian 

Pada tahap pengujian sistem merupakan tahap implementasi 

dari hasil program yang telah dibuat berdasarkan proses pengujian 

program secara menyeluruh baik pengujian fungsional ataupun desain 

antar muka program sehingga dapat diketahui jalanya sistem pada 
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program dan melakukan perbaikan-perbaikan jika ditemui kendala 

dalam proses pengujian. 

h. Evaluasi 

Tahap evaluasi ini dilakukan setelah tahap pengujian selesai, 

berdasarkan pengujian suatu sistem untuk mendapatkan hasil apakah 

rancangan suatu sistem sudah berjalan dengan baik. Dengan mengkaji 

ulang suatu sistem dengan cara mengumpulkan informasi tentang suatu 

sistem yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan 

alternatif yang tepat untuk mengevaluasi program. 

i. Perbaikan Sistem 

Perbaikan sistem adalah bagian dari tahapan-tahapan pengujian 

dan evaluasi sudah dilaksanakan serta mengumpulkan data berupa 

informasi suatu sistem, jika ditemukan error pada program maupun 

desain interface akan dilakukan perbaikan untuk menghasilkan suatu 

program yang berjalan dengan baik. 

j. Penyusunan Laporan 

Penyususnan laporan dilakukan setelah semua kegiatan 

dinyatakan selesai, laporan berisi tentang data-data yang diperoleh dari 

hasil pembelajaran materi, wawancara, observasi, perancangan, 

pembuatan sistem, implementasi sampai tahap pengujian serta dilakukan 

evaluasi suatu sistem dan dilakukan perbaikan jika ditemukan error pada 

system. 
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H. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang telah dirancang dapat dilihat dari tabel waktu 

penelitian dibawah ini : 

Tabel 1. 1. Jadwal Penelitian 

 

 

I. Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini menjeaskan mengenai latar belakang maslah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah untuk 

membangun sebuah sistem dalam penulisan laporan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan Geografis Information Sistem (GIS) dan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Study Literatur

2 Wawancara

3 Observasi 

4 Analisis Sistem

5
Perancangan 

Sistem

6
Implementasi 

Sistem 

7 Pengujian

8 Evaluasi

9
Perbaikan 

Sistem

10
Penyusunan 

Laporan

Maret April Mei

BULAN

No Jenis Kegiatan Desember Januari
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Location Base Servince (LBS). serta membahas beberapa teori 

yang memiliki hubungan dengan pemetaan sebuah lokasi.   

Bab III : Analisa dan Desain Sistem 

Bab yang berisi tentang hasil analisa penulis dari masalah 

yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi geografi 

pemetaan pondok pesantren dan produk unggulan di Kabupaten 

Jombang untuk sebagai bahan pembuatan program, selain itu bab 

ini juga membahas tentang gambaran desain sistem program 

tersebut. 

Bab IV : Implementasi dan Hasil 

Bab ini berisi tentang implementasi suatu sistem dari 

tahapan-tahapan yang telah di tentukan serta menguji hasil 

program yang telah dibuat. 

Bab V : Penutup 

Pada tahap ini adalah kesimpulan terakhir yang berisi 

dokumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan meliputi proses 

pengumpulan data, rancangan sistem dan proses implementasi 

hingga hasil pengujian program yang telah dibuat. 
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