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The development of technology rapidly and the change of government 

system which are driven at the efforts of doing jobs, is hoped to improve the 

performance of an organization or institution in order to get information needed 

by society effectively and efficiency. Based an that problem, so it is important to 

design and build “ The geographical information system of occupation census in 

Sragen Regency based on web”. The system is designed by waterfall method, 

where the product of the output is in kind of GIS program based on web by the 

map theme which can show the number of male dan female occupation, the sex 

index ratio, and the denses populated area based on the year and sub district in 

Sragen Regency. webGIS is build with the combination of PHP, Javascript, CSS 

and JQery. To input the GIS data is used by the map of JPEG file from the 

product of Arc View software application, while for operating the data base is 

done by MySQL. This system will facilitate the institution related to knowing 

geographical information in form of map theme and giving information to the 

society about the spread of male and female occupation, the sex index ratio, and 

the densis populated area. Beside, this program can be used as arecomendation 

policy in operation occupation data in Sragen Regency. 

Key words : Arc View, GIS, Occupation. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan 

perubahan sistem pemerintah 

berkembang dengan pesat. Kedua hal 

itu bermuara pada upaya pelaksanaan 

tugas, fungsi pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. Hal itu 

mendorong pemerintah untuk 

mengambil berbagai langkah 

penyesuaian dengan cepat sejalan 

dengan dinamika pembangunan yang 

terjadi. Sensus penduduk merupakan 

masalah yang harus ditangani dengan 

baik akan berguna untuk menunjang 

pengambilan kebijakan pembangunan. 

Pelaksanaan kebijakan pembangunan 

tidak lepas dari peran serta instansi 

pemerintah. Peran instansi pemerintah 

dituntut untuk selalu mengikuti 

perkembangan teknologi untuk 

meningkatkan dan memperbarui 

informasi kondisi suatu wilayah yang 

pertumbuhan jumlah penduduknya 

enjadi salah satu factor utama dalam 

menentukan baik buruknya suatu 

wilayah. pendataan penduduk atau 

sensus penduduk di Indonesia di 

lakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS).  

Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  

merupakan  suatu  lembaga  pemerintah  

nondepartemen  yang  bertugas  untuk  

menyelenggarakan  kegiatan  statistik  

dasar, melakukan  koordinasi,   dan  

kerjasama   serta   mengembangkan  

dan   membina statistik sesuai aturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sensus penduduk dalam 

penelitian ini mengambil data-data 

penduduk disuatu wilayah berdasarkan 

jumlah penduduk laki-laki, jumlah 

penduduk perempuan, sex index ratio, 

dan kepadatan penduduk. Data data 

tersebut berwujud sebuah peta tematik 

Kabupaten Sragen yang terdiri dari 20 

kecamatan. Sistem Informasi 

Geografis Sensus Penduduk 

merupakan suatu penyajian informasi 

yang mempunyai kemampuan dalam 

hal penyajian informasi yang akurat, 

dan membantu mempermudah dalam 

pencarian suatu data sensus penduduk. 

Sistem informasi geografis 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

dari suatu organisasi ataupun instansi 

agar lebih efektif dan efisien serta 

mudah dalam penerimaan informasi 

yang ingin disampaikan. Sistem 

Informasi Geografis adalah alat yang 

bermanfaat untuk pengumpulan, 

penyimpan, pengambilan kembali data 

yang diinginkan dan penayangan data 



keruangan yang berasal dari kenyataan 

dunia. Berdasarkan permasalahan 

diatas, maka dirasa penting dibangun 

suatu “SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS SENSUS PENDUDUK 

KABUPATEN SRAGEN BERBASIS 

WEB”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis menggunakan 

metodologi penelitian dalam 

membangun Sistem Informasi 

Geografis sensus penduduk Kabupaten 

Sragen dengan menggunakan metode 

waterfall.  

Mendefinisikan 
Kebutuhan

Analisis Kebutuhan

Desain sistem dan 
software

coding

Pengujian sistem (verifikasi 
dan integrasi

Implementasi dan maintenance

  

Gambar 1. Metode Waterfall 

Metode waterfall yaitu metode 

yang menggunakan pendekatan seacara 

sistematis dan urut mulai dari level 

mendefinikan kebutuhan sistem sampai 

maintenance. Setiap fase pada 

Waterfall dilakukan secara berurutan 

namun kurang dalam iterasi pada 

setiap level (Pressman, 2005). Metode 

waterfall memiliki beberapa tahapan 

yaitu: 

1) Mendefinisikan kebutuhan Sistem 

Informasi Geografis yang 

digunakan sebagai penelitian ini, 

maksudnya adalah mengumpulkan  

kebutuhan dan entitas yang 

diperlukan untuk menyusun 

sejumlah kecil analisa informasi, 

baik strategi maupun area 

kependudukkan yang berkaitang 

dengan Sistem Informasi 

Geografis Sensus Penduduk 

Kabupaten Sragen. Adapun data-

data kependudukkan untuk 

Kabupaten Sragen terurai sebagai 

berikut. 

 

a) Kependudukan 

Berdasarkan data 

registrasi tahun 2009 jumlah 

penduduk Kabupaten Sragen 

berjumlah 877.402 jiwa. 

Terdiri atas laki-laki 433.987 

dengan angka ratio jenis 

kelamin 978. jiwa dan 

perempuan 443.415 jiwa  

dengan luas wilayah 

941.55 Km
2
 maka kepadatan 

penduduk mencapai sebesar 

932/ Km
2
 yang berarti 



meningkat apabila 

dibandingkan dengan tahun 

2008 yang mencapai angka 

kepadatan 926/ Km
2 

(Statistik 

Kabupaten Sragen, 2011). 

b) Sex index ratio 

Sex index ratio atau 

biasa disebut juga rasio jenis 

kelamin merupakan indikator 

yang digunakan untuk 

mengetahui komposisi 

penduduk menurut jenis 

kelamin.  

c) Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk 

adalah perbandingan antara 

jumlah penduduk dan luas 

daerah yang didiami. 

2) Menganalisis kebutuhan berarti 

terjemahan dari tahap pertama, 

yang menguraikan definisi dari 

perangkat lunak diantaranya 

kebutuhan sistem, aplikasi yang 

digunakan interface, bentuk proses 

pengolahan informasi. 

3) Mendesain sistem dan software, 

merupakan tahap penjabaran 

multifungsi dari analisa kebutuhan, 

prosesnya melalui tahapan struktur 

data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi interface, dan lain-

lain. 

4) Coding, yaitu pembuatan program 

atau menejemahkan hasil 

rancangan ke dalam bahasa 

pemrograman tertentu. Pengujian, 

pengujian dan integrasi, yaitu 

melakukan pengujian terhadap 

aplikasi yang telah dibuat dengan 

menyesuaikan kebutuhan, 

sekaligus mengintegrasikan 

komponen dalam sistem tersebut. 

5) Implementasi dan maintenance, 

yaitu mengaplikasikan sistem 

yang sudah terintegrasi dan 

melakukan perawatan atau 

perbaikan bila ada kekeliruan.  

 

PERANCANGAN 

Rancangan Proses 

DFD (Data Flow Diagram) 

adalah model untuk menggambarkan 

asal tujuan penyimpanan data, proses 

yang akan menghasilkan data dan 

interaksi antar data yang tersimpan 

dalam proses tersebut (Kadir, 1999) 

Proses perancangan aliran data 

menggunakan DFD (Data Flow 

Diagram) yang terbagi menjadi  tiga 

level yaitu DFD level 0, DFD level 1, 

dan DFD level 2. 



DFD Level 0  

Pada DFD level 0 ini terdapat 3 

entitas luar yaitu member sebagai 

pengguna sistem dan dapat mengakses 

forum. Pengunjung sebagai pengguna 

sistem dan admin sebagai pengelola 

sistem,  pada user terdapat beberapa 

alir data yaitu data tabel GIS, data 

diagram GIS data guestbook, artikel, 

data forum, data registrasi dan data 

login. Pada admin juga terdapat alir 

data yaitu data login, data tabel GIS, 

data edit forum, data edit member, data 

edit guestbook, edit profil dan data edit 

artikel, Serta ditambah halaman sub 

menu pada tabel GIS, diantaranya tabel 

master kecamatan, tabel master  GIS, 

tabel detail GIS, detail GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. DFD Level 0 

 

DFD level 1 

DFD level 1 merupakan 

representasi dari data pada DFD level 

0 yang sudah dipartisi untuk 

memberikan penjelasan yang lebih 

detail. Pada website Sistem Informasi 

Geografis Sensus Penduduk Kabupaten 

Sragen ini terdiri atas enam proses 

yaitu proses olah tabel GIS, proses 

olah forum, proses olah profil, proses 

olah member. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. DFD Level 1 

 

DFD level 2  

          DFD level 2 ini terdiri atas 

proses master kecamatan, proses 

master GIS, proses olah detail GIS, 

proses olah table detail GIS, proses 

olah artikel. mempunyai proses yang 

sama. Pada proses ini terdiri atas tiga 

proses yaitu proses tambah data , 

0*
GIS Sensus Penduduk

Kabupaten

member admin

Visitor 

Data profil

Datatabel GIS

Data diagram

Data counter

Data forum

Data artikel

Data guestbook

Data login

Data user

Data voting

Data voting

Data user

Data login

Data guesbook

Data artikel

Data forum

Data counter

Data diagram

Data tabel GIS

Data profil

Data registrasi

Data login

Data forum

Data tabel GIS

Data diagram

Data artikel

Data voting

Data registrasi

Data login

Data forum

Data tabel GIS

Data diagram

Data artikel

Data guestbook

Data guestbook

Data voting

Data registrasi

Data artikel

Data forum

Data guestbook

Data guestbook

Data forum

Data artikel

Data registrasi



update data, hapus data, dalam proses 

ini terdapat tabel basis data yang 

berbeda. Pada proses master 

kecamatan mempunyai data store tabel 

master kecamatan, proses olah table 

master GIS mempunyai data store 

tabel master GIS, proses olah artikel 

mempunyai data store tabel artikel. 

Pada proses olah guestbook, proses 

olah topik dan proses olah profil 

mempunyai proses yang berbeda, yang 

akan diterangkan tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. DFD Level 2 

 

DFD level 2 proses olah data 

guestbook  

          DFD level 2 proses olah data 

guestbook merupakan penjabaran yang 

lebih detail dari proses guestbook. pada 

proses ini terdiri atas dua  proses yaitu 

proses isi guestbook, action guestbook, 

pada proses action admin bias edit 

maupun persetujuan tampil atau tidak 

,dalam proses ini terdapat satu basis 

data adalah basis data guetsbook.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. DFD Level 2 Proses 

Guesbook 

 

DFD level 2 proses olah data topik 

           DFD level 2 proses olah data 

topik merupakan penjabaran yang 

lebih detail dari proses forum. pada 

proses ini terdiri atas empat proses 

yaitu proses buat topik baru, reply 

topik, hapus topik, hapus member. 

dalam proses ini terdapat satu basis 

data adalah basis data forum. 

 

Pengunjung 

guestbook

action guestbook

member

 admin Ds.Guestbook

Hasil guesbook

Data guestbook

Data guestbook

Data guestbook

Hasil guesbook

Hasil guesbook

Hasil guesbook

Hasil guesbook

Hasil guesbookHasil guesbook

Tambah data 
master 

kecamatan

Update data 
master 

kecamatan

Hapus data 
master 

kecamatan

Admin 
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master 

kecamatan

Hasil data 
kecamatan

Hasil data kecamatan

Hasil data kecamatan

Hasil data kecamatan

Data  kecamatan

Hasil data 
kecamatan

Hasil data kecamatan

Hasil data kecamatan



Buat topik baru

Replay topik

Hapus topik

Hapus member

Member 

Admin 

Ds. Forum 

Hasil topik

Data topik

Data topik

Hasil topik

Hasil topik

Hasil topik

Hasil topik

Hasil topik

Hasil topik

Hasil topik

Hasil topik

 

Gambar 4. DFD Level 2 Proses Olah 

Data Topik 

 

DFD level 2 proses ubah profil               

          DFD level 2 proses ubah profil 

merupakan penjabaran yang lebih 

detail atas proses ubah profil. Pada 

proses ini terdiri atas satu proses yaitu 

proses ubah profil, dalam proses ini 

terdapat basis data daftar. 

Admin 
Ubah profil

Ds. Edit profil

Data admin Hasil admin

Hasil adminHasil admin

 

Gambar 5. DFD Level 2 Proses Olah 

Profil 

 

HASIL PENELITIAN 

Perancangan Sistem Informasi 

Geografis sensus penduduk Kabupaten 

Sragen berbasis web dibuat 

menggunakan PHP, JavaScipt, jQuery 

dan HTML, serta database 

menggunakan MySQL dengan bantuan 

PhpMyAdmin bawaan dari server 

Appserv. Perancangan sistem dimulai 

dari tahap pengumpulan data-data yang 

diperlukan untuk sistem informasi ini, 

kemudian dilanjutkan tahapan 

perancangan sistem yang dimulai dari 

perancangan input yang akan 

digunakan untuk memasukkan data-

data, perancangan database untuk 

keperluan penyimpanan data yang 

akan dimasukkan, perancangan dialog 

layar untuk tampilan halaman user dan 

halaman admin. 

 Sesuai dengan tahapan 

perancangan sistem informasi pada 

bab 3 maka didapatkan hasil akhir 

perancangan sistem yang dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu halaman 

visitor, halaman user dan halaman 

admin. 

Halaman utama 

Halaman utama merupakan 

halaman yang tampil pertama kali 

ketika user mengetikkan alamat dari 

Sistem informasi Geografis 

Kabupaten Sragen pada web browser. 

Halaman home berisi prakata selamat 

datang serta deskripsi tentang web. . 

Pada halaman ini pengunjung hanya 

melihat menu home, forum, artikel, 

dan guestbook. 



 

Gambar 6. Halaman Utama 

Halaman tabel GIS 

Halaman tabel GIS merupakan 

halaman yang berfungsi sebagai 

tempat untuk menampilkan data 

penduduk yang berdasarkan tahun 

serta kategori penduduk. Di dalam 

halaman utama ini, disediakan pilihan, 

yang berfungsi sebagai alat untuk 

menggolongkan data yang dipilih. 

Dalam tabel ini berisi informasi 

tentang nama kecamatan dan jumlah.  

 

Gambar 7. Halaman Tabel GIS 

Selanjutnya untuk melihat 

informasi geografis klik lihat peta 

untuk menampilkan informasi 

geografis sensus penduduk kabupaten 

Sragen  

 

Gambar 8. Contoh Tampilan GIS 

Halaman diagram GIS 

Halaman diagram GIS 

merupakan halaman yang berfungsi 

sebagai tepat untuk menampilkan data 

penduduk yang berdaskan tahun serta 

kategori penduduk yang berupa 

informasi berbentuk garfik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Halaman  

           Diagram GIS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Contoh Tampilan    

Diagram 
 

Halaman forum 

Halaman forum merupakan 

halaman yang berfungsi sebagai 

tempat diskusi yang diperuntukan bagi 

pengunjung yang sudah mendaftar 

sebagai member. Dalam forum ini 

hanya tersedia fasilitas menambah dan 

reply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Halaman Forum 

Halaman artikel 

Halaman artikel merupakan 

halaman yang berfungsi sebagai 

tempat Informasi yang diperuntukan 

bagi pengunjung. Pengunjung bisa 

mengetahui informasi lebih lanjut 

tentang isi artikel dengan cara klik link 

selengkapnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Halaman Artikel 

Halaman Guestbook 

Halaman guestbook yang 

berfungsi sebagai media komunikasi 

antara pengelola web dengan 

pengunjung. Pengunjung bisa 

memberikan masukan kepada 

pengelola mengenai web  

 

Gambar 13. Halaman Guestbook 

 



 

Halaman home admin 

Halaman home admin 

merupakan halaman yang akan  

muncul jika admin memasukkan 

username dan passwordnya dengan 

benar. Halaman ini mempunyai 

beberapa menu yaitu : tabel GIS, 

forum, profile, member, guestbook, 

artikel. 

 

Gambar 14. Halaman Home Admin 

Halaman tabel GIS 

Halaman tabel GIS ini  terdiri 

atas empat sub menu diantaranya, 

master kecamatan, tabel master GIS, 

tabel detail GIS, dan detail GIS. 

Tampilan utama berupa master 

kecamatan.  Halaman ini menampilkan  

update data kecamatan berdasarkan 

jenis penduduk, nama kecamatan, 

tahun, dan jumlah, tambah dan hapus 

data . 

 

 

 

Gambar 15. Halaman                 

Master Kecamatan 

Halaman tabel detail GIS 

Halaman tabel detail GIS merupakan 

merupakan halaman yang digunakan 

untuk menambah tampilan GIS pada 

halaman tabel GIS.  

 

Gambar 16. Halaman Tabel Detail 

GIS 

Halaman detail GIS 

Halaman detail GIS merupakan 

halaman yang menampilkan data 

wujud diagram, serta menampilkan 

tabel kepadatan penduduk dan sex 

index ratio. 

 



 

Gambar 17. Halaman Detail GIS 

Halaman profile Admin 

Halaman profile admin 

merupakan halaman untuk mengganti 

profil admin untuk keperluan login. 

 

Gambar 18. Halaman Profil Admin 

Halaman member 

Halaman member merupakan 

halaman untuk menambah atau 

persetujuan, dan hapus member serta 

untuk melihat nama user, email dan 

tanggal pengunjung saat mendaftar 

menjadi anggota. 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Halaman Olah Member 

 

Halaman guestbook 

Halaman guestbook merupakan 

halaman untuk melihat pesan untuk 

masuk dari pengunjung serta berguna 

untuk admin menyetujui atau 

menghapus pesan yang terdapat pada 

halaman guestbook. 

 

Gambar 20. Halaman Olah Guestbook 

ANALAISIS SISTEM 

Sistem Informasi Geografis 

sensus penduduk Kabupaten Sragen 

berbasis web yang telah dibuat 

dilakukan pengujian dengan 

memberikan kuisioner kepada 15 

responden, serta pengujian sistem 

dengan beberapa browser. Pengujian 

pertama didapatkan hasil dari 

responden yang menyatakan bahwa 

sangat setuju dengan adanya webGIS 

ini karena mempermudah dalam 

mendapatkan informasi. Pada 

pengujian ini juga didapat hasil bahwa 

Sistem Informasi Geografis sensus 

penduduk Kabupaten Sragen setuju 

dijadikan acuan oleh seluruh 

masyarakat yang belum mengetahui 

persebaran penduduk di Kabupaten 



Sragen. Pengujian yang kedua di uji 

dengan menggunkan beberapa 

browser. hasilnya didapatkan bahwa 

browser yang paling kompetibel yaitu  

menggunakan Mozilla firefox. 

 

KESIMPULAN  

Pada hasil rancang webGIS 

sensus penduduk kabupaten Sragen ini 

maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil perancangan disajikan dalam 

bentuk tertulis dan peta Informasi. 

Hasil tertulis di sini berupa 

informasi umum mengenai 

Kabupaten Sragen berupa tabel, 

grafik, dan gambar. Informasi 

sensus penduduk yang ditampilkan 

berupa data kategori penduduk 

berdasarkan jumlah penduduk laki-

laki, jumlah penduduk perempuan, 

sex ratio, dan kepadatan penduduk. 

b.  WebGIS ini dapat membantu 

mempermudah dalam proses 

pencarian informasi data penduduk 

dan juga mempermudah 

penyampaian informasi kepada 

masyarakat serta penyampaian 

informasi yang menarik dan 

efektif. 

SARAN 

Saran yang dapat diberikan 

untuk pengembang sistem ini 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan kategori lagi selain 

jumlah penduduk laki-lai, jumlah 

penduduk perempuan, sex index 

ratio, dan kepadatan penduduk. 

2. Website ini dapat dikembangkan 

menjadi lebih animatif dengan 

menambahkan flash agar lebih 

menarik. 
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