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Abstrak 

 
Kota Purwakarta saat ini kota yang sedang berkembang, masyarakat  Purwakarta membutuhkan sistem 

informasi letak lokasi dan layanan masyarakat kantor dinas- dinas yang ada di Purwakarta. Mayoritas 

masyarakat Purwakarta tidak memiliki informasi tentang letak lokasi yang ada dikota tersebut. Selain informasi 

letak lokasi dinas, masyarakat juga kurang mengetahui layanan masyarakat dari tiap-tiap dinas. Pengembangan 

sistem ini dilakukan dengan menggunakan metode Unifield Software Development Process (USDP) yang tebagi 

atas 4 fase yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition sedangkan tools untuk pemodelan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML). Bahasa pemograman yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi ini adalah APP Inventor dengan menunjukkan letak lokasi dinas serta layanan masyarakat secara online. 

Hasil penelitian ini untuk memudahkan masyarakat Purwakarta mengetahui informasi tersebut. 

 
Kata kunci: Sistem Informasi, Unified Software Development Process (USDP), Kantor Dinas Pemerintahan. 

 

1. Pendahuluan 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam era 

globalisasi ini kemajuan teknologi sangat pesat 

sekali. Banyak sekali riset-riset yang dilakukan 

untuk mendorong timbulnya penemuan baru 

dalam dunia teknologi terutama teknologi 

informasi. Sistem infomasi adalah kombinasi 

dari teknologi infomasi dan aktivitas orang 

yang menggunakan teknologi itu untuk 

mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti 

yang sangat luas, istilah sistem informasi yang 

sering digunakan merujuk kepada interaksi 

antar orang, proses algoritmik, data dan 

teknologi.  Dalam pengertian ini, istilah 

tersebut digunakan untuk merujuk tidak hanya 

pada pengguna organisasi Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara 

dimana orang berinteraksi dengan teknologi ini 

dalam mendukung proses bisnis.Sistem 

informasi juga adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang berguna bagi para pemakainya. 

Data yang diolah saja tidak cukup dapat 

dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat 

berguna, maka informasi harus didukung oleh 

tiga pilar sebagai berikut: tapat kepada  

orangnya atau relevan (relevance), tepat waktu 

(timeliness) dan tepat nilainya atau akurat 

(accurance). 

Salah satu sistem operasi mobile yang 

digunakan oleh smartphone adalah Andriod. 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

smartphone bebas linux. Android mnyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi-aplikasi yang lain. 

Kota Purwakrarta saaat ini kota yang sedang 

berkembang, masyarakat Purwakarta 

membutuhkan sistem informasi gografis 

tentang dinas-dinas yang ada di Purwakarta. 

Mayorit masyarakat Purwakatatidk memiliki 

informasi tentang letak lokasi dinas-dina yang 

ada di kota puwakart. Selain informasi letak 

lokasi dinas, masyarakat juga kurang 

mengetahui layanan masyarakat layanan 

masyarakat dari tiap-tiap dinas. Sehingga 

masyarakat terkadang salah mengunjungi dinas 

tersebut, ketika masyarakat ingin mengurus 

keperluan yang dbutuhkan. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

membangun aplikasi yang dapat membantu 

masyarakat Purwakarta untuk mengetahui 

sistem informasi geografis kantor dinas 

Kab.Purwakarta melalui smartphone yang 

mereka miliki khususnya smartphone berbasis 

android dengan memberikan pembertahuan 

kepada masyarakat Purwakarta. 

Dengan beberapa uraian diatas maka dalam 

proyek tugas akhir ini penulis tertaik untuk 

membuat aplikasi dengan memberikan judul 

“SISTEM INFORMASI LETAK LOKASI 

DAN LAYANAN MASYARAKAT KANTOR 
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DINAS PEMERINTAHAN KABUPATEN 

PURWAKARTA BERBASIS MOBILE” 

 

 Berdasarakan penelitian dari jurnal 

rujukan yang penulis teliti yaitu memiliki judul 

yang berbeda dengan jurnal penulis yaitu  

 

2. Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan penulis dalam 

melakukan pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yag lengkap dan akurat 

adalah sebagai berikut :  

2.1. Pengumpulan data 

A. Metode Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua 

arah untuk mendapatkan data dari 

responden [1]. Wawancara dapat 

berupa wawancara personal (tatap 

muka langsung dengan responden), 

wawancara intersep (responden dipilih 

dilokasi umum) dan wawancara 

telepon. Wawancara juga merupakan 

teknik pengumpulan data dengan 

menanyakan sejumlah pertanyaan 

kepada ahlinya. 

B. Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik atau 

pendektan untuk mendapatkan data 

primere dengan cara mengamati 

langsung obyek datanya [1]. Observasi 

juga melakukan beberapa 

perbandingan pada aplikasi-aplikasi 

sejenis sebagai sumber referensi bagi 

perancangan aplikasi yang dibuat juga 

melakukan survei. 

C. Metode Studi Literature 

Dalam metode ini mendapatkan dari 

berbagai teoritis dengan cara 

menganalisa data pada lliterature dan 

tinjauan-tinjauan lain yang dapat 

membantu dalam mememcahkan 

masalah. 

 

2.2. Metode Pengembangan Perangkat 

Lunak 

 

Metode USDP (Unified Software Development 

Process) meliputi 4 fase yaitu : 

 
A. Inception  

Tahap ini lebih memodelkan proses 

bisnis yang dibutuhkan (bussiness 

modelling) dan mendefinisikan 

kebutuhan akan sistem yang akan 

dibuat atau tidak.  

B. Elaboration 

Tahap ini lebih difokuskan pada 

perencanaan arsitektur sistem. Tahap 

ini juga mendeteksi apakah arsitektur 

sistem yang diinginkan dapat dibuat 

atau tidak. 

C. Contruction 

Tahap ini difokuskan pada 

pengembangan komponen fitur-fitur 

sistem, tahap ini lebih pada 

implementasi dan pengujian sistem 

yang fokus pada implementasi 

perangkat lunak pada program. 

D. Transition  

Tahap ini lebih pada deployment atau 

installasi sistem agar dapat dimengerti 

oleh pengguna. Aktivitas tahap ini 

termasuk pada pengujian sistem apakah 

sudah memenuhi harapan user. 

 

Berdasarkan jurnal rujukan yang 

penulis teliti, terdapat kelemahan pada jurnal 

tersebut yaitu tidak ada metode penelitian yang 

digunakan.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Inception  

Dalam pembuatan perangkat lunak dimulai 

dengan mengidentifikasi menentukan 

persyaratan perangkat lunak dibagi menjadi 2 

persyaratan akan kebutuhan fungsional dan 

persyaratan akan kebutuhan nonfungsional. 

Persyaratan fungsional yaitu fokus terhadap 

pengembangan aplikasi, persyaratan fungsional 
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dimodelkan melalui diagram usecase. Metode 

yang digunakan untuk mengumpilkan 

persaratan fungsional adalah metode 

wawancara terhadap user an pengguna aplikasi, 

dalam proses wawancara antara lain sistem 

memberikan informasi geografis dinas 

pemerintahan kabupaten Purwakarta dan sistem 

memberikan informasi layanan masyarakat 

tiap-tiap kantor dinas. Persyaratan 

nonfungsional yang dimaksud adalah analisis 

perangkat keras dan peerangkat lunak yang 

harus dipenuhi untuk menunjang perancangan 

dan implementasi aplikasi penyedia informasi 

online yang dibuat. 

 

3.2 Elaboration 

A.  Use Case Diagram 

      Gambar use case diagram sistem 

informasi dapat dilihat pada gambar  3.1 

 

 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem 

Informasi Geografis Dinas Pemerintahan 

Kabupaten Purwakarta 

B. Deskripsi Aktor 

Deskripsi aktor ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan actor dalam pembuatan 

aplikasi sistem  penunjang. Tabel deskripsi 

actor usecase dapat dilihat pada tabel 3.1 

 

Tabel 3. 1 Deskripsi Aktor 

No Actor  Deskripsi  

1 User User sebagai pencari dinas merupakan 

actor yang menggunakan aplikasi untuk 

melakukan pencarian dinas serta 

mengetahui persyaratan apa saja yang 

harus dibawa ke tiap-tiap dinas yang 

sesuai. 

C. Skenario Use Case 

Skenario Memilih Kantor Dinas  

Tabel  3.2 Menjelaskan skenario memilih 

kantor dinas dan pengguna untuk dapat 

menggunakan sistem. 

Tabel 3. 2 Skenario Use Case  Memilih 

Kantor Dinas 

Nama  use case    Memilih 

kantor dinas  

Actor  User  

Tujuan  Aktor  dapat memilih 

dinas mana yang akan 

dituju 

Prakondisi Aktor memilih logo 

dinas  

Hasil yang 

diharapkan  

Sistem menampilkan 

logo tiap-tiap dinas  

Lanjutan dari 

3.3 

 

Urutan aksi 

normal 

 

Aktor  Reaksi sistem 

1. Aktor 

memilih 

logo 

dinasa 

2. Sistem 

menmpilkan 

logo dari 

tiap-tisp 

dinas 

  

Skenario Letak Lokasi 

Tabel 3.3 menjelaskan skenario letak lokasi 

dimana pengguna dapat mencari dinas yang 

diingginkan. 

Tabel 3. 3 Skenario Use Case Letak Lokasi 

Nama  use case  Letak Lokasi 

Actor  User  

Tujuan  Aktor  dapat melihat rute 

tercepat menuju dinas 

yang dituju 

Prakondisi Aktor mencari letak 

dinas 

Hasil yang 

diharapkan  

Sistem dapat 

menampilkan letak 

lokasi dinas yang dituju 

Urutan aksi 

normal 

 

Aktor  Reaksi sistem 

uc diagram sistem informasi georafis

user memilih kantor 

dinas

Informasi 

Dinas
Letak Lokasi Layanan 

Masyarakat

keluar

«include»
«include» «include»
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1. Aktor 

mencari 

letak 

lokasi 

dinas 

2. Sistem 

menmpilkan 

rute tercepat 

menuju dinas 

tersebut 

 

Skenario Informasi Dinas 

Tabel 3.4 menjelaskan skenario informasi dinas 

dimana pengguna dapat mengetahuo informasi 

dinas-dinas tersebut. 

Tabel 3. 4 Skenario Use Case Informasi 

Dinas 

Nama  use case  Informasi dinas 

Actor  User  

Tujuan  Aktor  dapat 

mengetahui informasi 

tentang dinas 

Prakondisi Aktor mengetahui 

informasi tentang dinas  

Hasil yang 

diharapkan  

Sistem dapat 

menampilkan 

dinformasi tentang 

dinas  

Urutan aksi 

normal 

 

Aktor  Reaksi sistem 

1. Aktor 

memilih 

informasi 

Dinas 

2. Sistem 

menampilkan 

data informasi 

dinas 

  

Skenario Layanan Masyarakat 

Tabel 3.5 menjelaskan skenario Layanan 

Masyarakat dimana pengguna dapat 

mengetahui layanan masyarakat dari tiap-tiap 

dinas tersebut. 

Tabel 3. 5 Skenario Use Case Layanan 

Masyarakat 

Nama  use case  Layanan Masyarakat 

Actor  User  

Tujuan  Aktor  dapat 

mengetahui tentang 

layanan masyarakat 

dari tiap-tiap Dinas 

Prakondisi Aktor mengetahui 

tentang layanan 

masyarakat dinas 

Hasil yang 

diharapkan  

Sistem dapat 

menampilkan tentang 

layanan masyarakat 

dinas 

Urutan aksi 

normal 

 

Aktor  Reaksi sistem 

1. Aktor 

memilih 

layanan 

masyaraka

t dinas 

2. Sistem 

menampilka

n data 

layanan 

masyarakat 

dinas 

  

C. Activity Diagram  

Activity Diagram mengambarkan berbagai 

aliran aktivitas dalam sistem yang 

dirancang.bagaiman masing-masing alir 

berawal, keputusan yang mengkin terjadi dan 

bagaimana mereka berakhir. Diagram aktivitas 

juga dapat menggambarkan prosses paralel 

yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

Tabel dan Gambar disajikan di tengah, seperti 

yang ditunjukkan di bawah ini dan dikutip 

dalam naskah.Tabel ditulis berurutan sesuai 

banyaknya tabel  dalam artikel ilmiah dan 

ditulis di tengah atas, begitu juga dengan 

keterangan gambar ditulis berurutan sesuai 

banyaknya gambar dalam artikel ilmiah dan 

ditulis di tengah bawah. 

 

1. Activity Diagram memilih dinas 

dapat dilihat pada gambar 3.2 

 
Gambar 3. 2 Activity diagram user Memilih 

Dinas 

2. Activity Diagram Letak Lokasi 

dapat dilihat pada gambar 3.3 

act memilih kantor dinas

strat

membuka aplikasi

tampil logo dinas

End
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Gambar 3. 3 Activity diagram user Letak 

Lokasi 

 

3. Activity Diagram informasi dinas 

dan informasi layanan masyarakat 

dapat dilihat pada gambar 3.4 

 
Gambar 3. 4 Activity diagram informasi 

dinas dan layanan masyarakat 

 

D. Sequence Diagram 

Sequence Diagram ini biasa digunakan untuk 

menggambarkan skenario atau rangakaian 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

respon dari sebuah event untuk menghasilkan 

output tertentu,dan perubhan apa aja yang 

terjadi secara internal dan output apa yang 

dihasilkan. Adapun sequence diagram yang 

digunakan antara lain: 

 

1. Sequence diagram letak lokasi, dapat 

dilihat pada gambar 

 
Gambar 3. 5 Sequence diagram letak lokasi 

2. Sequence diagram informasi dinas dan 

informasi layanan masyarakat, dapat 

dilihat pada gambar 3.6 

 
Gambar 3. 6 Sequence diagram informasi 

dinas dan layanan masyarakat 

E. Perancangan Antar Muka 

1. Struktur menu 

Struktur menu sistem informasi 

georafis kantor Dinas Pemerintahan 

Purwakarta.Struktur Menu dapat 

dilihat pada gambar 3.7.  

act Letak Lokasi

start

Mimilih Dinas

Tampil Pilihan

Pilih Letak Lokasi

Tampil Letak Lokasi

End

act Layanan Masyarakat

Start

Memilih Dinas 

Tampil Pilihan

Pilih Info

Tampil Info

End

sd Letak Lokasi

aktor Halaman Utama Controller

Menampilkan Letak Lokasi()

5.Menampilkan Letak Lokasi()

4.Menampilkan Menu Pilihan()

3.Memilih Logo Dinas()

2.Menampilkan Logo Dinas()

Masuk ke Menu Home()

sd Layanan Masyarakat

Aktor Halaman Utama Controller

5.Memilih Informasi()

4.Menampilkan Menu Pilihan ()

1.Masuk Ke Menu Home()

3.Memilih Logo Dinas()

6.Menampilkan Informasi()

2.Menampilkan Logo Dinas()
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Gambar 3. 7 Struktur Menu 

2. Design interface 

Design interface merupakan rancangan 

antar muka yang akan digunakan 

sebagai perantara user dengan 

perangkat lunak yang digunakan. 

Rancangan antar muka dari Sistem 

penjualan online sebagai berikut: 

a. Design Interface HOME 

Gambar 3.8 merupakan 

rancang antar muka untuk 

pengguna masuk ke program 

utama agar dapat mengakses 

istem, Design interface home 

dapat dilihat  pada gambar 3.8 

 
Gambar 3. 8 Design Interface Home 

b. Design Inteface Halaman Pilihan 

Gambar 3.9 merupakan rancangan antar 

muka halaman pilihan 

Gambar 3. 9 Design Interface Halaman 

Pilihan 

 

 

3.3 Construction 

Pada Fase ini penulis melakukan 

pembuatan sistem. Pembuatan sistem tersebut 

tentunya harys mengacu kepada hal-hal atau 

parameterparameter yang sudah ditentukan dan 

digariskan dari fase-fase sebelumnya.Adapun 

hasil yang di hasilkan dalam tahapan ini berupa 

sourcode dan desain tampilan. 

1. Tampilan Home 

Gambar 3.10 merupakan tampilan Home 

 
Gambar 3. 10 Tampilan Home 

2. Tampilan Dinas 

Gambar 3.11 merupakan tampilan 

dinas 

 

HOME

DINAS

KELUARLETAK LOKASI
LAYAYANAN 

MASYARAKAT
INFORMASI DINAS

Tampil Home

Logo Kab 
Purwakarta

SISTEM INFORMASI GEORAFIS KANTOR DINAS PEMERINTAHAN KAB.PURWAKARTA

Logo Logo

Logo Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Tampil Home

Logo Kab 
Purwakarta

SISTEM INFORMASI GEORAFIS KANTOR DINAS PEMERINTAHAN KAB.PURWAKARTA

Letak Lokasi

Informasi Dinas

Layanan 
Masyarakat



7 
 

 
Gambar 3. 11 Tampilan Dinas 

 

3.4 Transition 

Fase ini dilakukan untuk menguji aplikasi untuk 

memantangkan aplikasi yang sudah jadi. Hal ini 

dilakukan untuk menganalisa apakah aplikasi 

yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna 

atau mungkin terdapat bug yang perlu di 

perbaiki, adapun pengujian terhadap respon 

pengguna diman aplikasi ini sudah dihosting 

sebelumnya. 

A. Pengujian Black Box 

Hasil dari pengujian Black Box dapat 

dilihat pada Tabel 3.6 

Tabel 3. 6 Pengujian Black Box 

PERINTAH REAKSI KESIMPULAN 

Home  Admin berhasil 

masuk ke menu 

utama 

Sukses 

Informasi Dinas Admin berhasil 

menampilkan 

informasi Dinas 

Sukses 

Letak Lokasi Admin berhasi 

menampilkan letak 

lokasi dinas 

Sukses 

Layanan 

Masyarakat 

Admin berhasil 

menampilkan 

layanan masyarakat 

Sukses 

Keluar Admin berhasil 

keluar sistem 

Sukses 

 

 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitaian dan 

perancangan yang telah penulis kerjakan dan 

mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu 

membuat sistem informasi geografis dinas 

pemerintahan Kabupaten Purwakarta berbasis 

mobile yang dapat digunakan untuk mencari 

letak lokasi dinas serta layanan masyarakat dari 

dinas pemerintahan, dapat di tarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Memberikan alternative kepada 

masyarakat untuk membantu mencari 

dinas sesuai yang diinginkan serta sebagai 

sarana promosi bagi dinas pemerintahan 

Kab.Purwakarta. 

2. Memberikan suatu layanan google map 

untuk menetukan titik lokasi pada dinas 

yang telah terdaftar pada sistem. 
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