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ABSTRAK  

Informasi merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Dunia pendidikan 
juga  merasakan pentingnya adanya informasi dan komunikasi. Bahkan dalam 
setiap geraknya, dunia pendidikan selalu disibukkan dengan komuinikasi antara 
satu  pihak  dengan  pihak  lain  yang  berjauhan.  Perguruan  Tinggi  merupakan 
elemen pendidikan yang paling banyak  menggunakan teknologi informasi yang 
berkembang pesat akhir periode ini. Salah satu teknologi tersebut biasa kita kenal 
dengan  sebutan  internet.  Dalam  proyek  ini,  penulis  merasakan  bahwa  suatu 
event/acara (event besar ataupun kecil) yang terkoordinasi dan sistematis akan 
menghasilkan efek yang baik bagi pihak undangan maupun pihak penyelenggara. 
Oleh karena itu terpikir oleh kami sebagai mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi 
yang akan mengadakan perhelatan besar setingkat nasional yaitu Pekan Ilmiah 
Mahasiswa  Nasional  (  PIMNAS  ),   untuk  membantu  dalam  hal  manajemen 
pengelolaan pendaftaran samapi dengan pemberian informasi bagi para peserta 
finalis  PIMNAS.  Dalam  Proyek  yang  telah  kami  lakukan,  yaitu  perancangan 
sebuah perangkat Lunak Aplikasi Web Penunjang Pelaksanaan Pimnas dengan 
menggunakan teknologi internet, kami buat agar informasi dan seluruh hal yang 
berkaitan  dengan acara Pimnas dapat terakses dan diketahui oleh masyarakat 
umum dan dunia perguruan tinggi indonesia pada khususnya.  

Kata kunci : internet,perangkat lunak,  perguruan tinggi  

PENDAHULUAN  

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) merupakan kegiatan puncak 
di bidang perwujudan kreativitas mahasiswa dan penalaran ilmiah yang terjadwal 
secara  akademik  oleh  perguruan  tinggi  di  seluruh  Indonesia.  PIMNAS  juga 
merupakan salah satu bentuk  peningkatan peran mahasiswa di Indonesia yang 
dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan  berkelanjutan. Kegiatan PIMNAS 
diharapkan memupuk minat para mahasiswa untuk membuat karya-karya ilmiah 
yang dapat mengangkat citra perguruan tinggi maupun daerahnya. 

Bagi  Perguruan  Tinggi  yang  menjadi  penyelenggara  PIMNAS  tidaklah 
mudah dalam melaksanakan proses pra-PIMNAS sampai dengan pasca-PIMNAS 
mulai  dari  proses  pendaftaran  sampai  pengolahan  database  peserta  PIMNAS. 
Selain  itu,  secara  geografis  juga  terdapat  masalah  yang  menghambat  proses 
PIMNAS   yang   dilakukan   secara   manual.   Terbatasnya   fungsi   sistem   dari 
penyelenggara  PIMNAS  sebelumnya  menimbulkan   masalah-masalah  seperti 
kurangnya layanan informasi yang efektif dari penyelenggara kepada elemen yang 
bersangkutan,  serta  masih  kurangnya  pelayanan  penyelenggara  kepada  para 
peserta PIMNAS. 

Kemampuan yang ditawarkan oleh teknologi informasi diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas dan efisiensi serta efektifitas proses pembuatan keputusan, 
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pengkoordinasian antar elemen dalam PIMNAS agar lebih terarah, dan tentu saja 
untuk  penyebarluasan informasi yang mengingat letak geografis Indonesia yang 
berjauhan  satu  dengan  yang  lain  yang  dapat  membuat  pelayanan  PIMNAS 
ataupun informasi tentang PIMNAS dapat diakses darimana pun dan kapan pun. 

Dengan  latar  belakang  seperti  itulah  maka  dengan  aplikasi  PIMNAS 
berbasis web yang merupakan salah satu fungsi dari internet yang mudah, murah, 
meriah,   dan   fleksibel,   merupakan   penerapan   teknologi   modern   khususnya 
teknologi   informasi   dapat   membantu   dalam   terselenggaranya   pelaksanaan 
PIMNAS. 

Pokok  permasalahan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah 
sebagai berikut : 

1.  Membentuk suatu sistem aplikasi yang berupa informasi/diagram alir 
PIMNAS dan berusaha mengintegralkannya dalam satu sistem yang 
terkoordinasi di tempat penyelengara PIMNAS dan masing - masing 
perguruan tinggi peserta PIMNAS 

2.  Membentuk suatu layanan kepada pengguna agar dapat melakukan 
registrasi para  finalis PKM ataupun para peserta lomba non-PKM 
secara  online  dan  proses   registrasi  seluruhnya  akan  dilakukan 
melalui website. 

3.  Mengimplementasikan  aplikasi  tersebut  sehingga  dapat  digunakan 
secara langsung oleh pengguna.  

METODE PENELITIAN 
Dalam  penyusunan  sistem  aplikasi  ini,  kelompok  melakukan  beberapa 

metodologi, yaitu : 
1.  Pengumpulan literature dan study pustaka. 
2.  Pembagian   kuesioner   kepada   mahasiswa,   terutama   mahasiswa 

STTTelkom  tentang  fitur  apa  saja  yang  dirasa  perlu  dibuat  pada 
aplikasi web penunjang PIMNAS ini. 

3.  Pengumpulan informasi ke pihak STTTelkom sebagai tuan rumah / 
penyelenggara PIMNAS XVII. 

4.  Melakukan perancangan dan pembuatan prototype serta perangkat 
Lunak. 
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sedang mewabah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu dalam Sistem 
Informasi Geografis ini melibatkan seluruh puskesmas yang ada dikota bandung 
yang jumlanya mencapai 26 kecamatan. 

Dalam  proses  penyelesaian  masalah  dibuat  diagram  alur  penyelesaian 
masalah sebagai berikut :                                       

Dari seluruh kecamatan yang ada di Bandung, diharapkan bisa berhubungan 
satu sama lain, minimal bisa melakukan updating data untuk melaporkan kondisi 
terakhir tiap daerah. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang matang untuk 
menghubungkan  semua  Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Bandung  dengan  Dinas 
Kesehatan Kota Bandung. 

Ada  beberapa   alternative   agar   proses   up   dating   dapat   berlangsung 
dimanapun dan kapanpun, hal ini dapat diatasi dengan adanya penanggungjawab 
ditiap  tiap  puskesmas  dan  disediakan  seorang  super  admin  untuk  melakukan 
seluruh proses up dating. Untuk struktur jarigannya sendiri kita dapat 
menggunakan alternative jaringan yang sedang berkembang saat ini yaitu system 
ADSL atau yang lebih dikenal dengan  system Speedy. Atau menghubungkan 
seluruh  puskesmas  yang  ada  dikota  bandung   menjadi  satu  jaringan  LAN 
tersendiri.   Tapi   hal   ini   memerlukan   biaya   investasi   yang   mahal   diawal 
pembentukannya. 

Dalam perancangan Sistem Informasi Geografi yang bisa digunakan untuk 
pemantauan   penyebaran   wabah   penyakit,   diperlukan   data-data   pendukung. 
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Dimana data pendukung inilah yang akan ditampilkan pada Sistem Informasi 
yang dirancang. Data pendukung tersebut meliputi Puskesmas dan data penderita 
penyakit.  Dengan  adanya  dua  komponen  tersebut  dapat  diketahui  penyebaran 
penyakit yang sedang mewabah. Puskesmas  digunakan untuk mengidentifikasi 
daerah   yang   yang   terjangkit,   sedangkan   data   penderita   digunakan   untuk 
menunjukkan penyebaran penderita pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan. 

Selain  itu  untuk  mendukung  sistemnya  sendiri  yang  berbasis  Geografi 
Informasi  System maka perlu adanya beberapa hal yang perlu dilakukan untuk 
mendukung sistem tersebut seperti : 

 

Digitasi  peta  :  proses perubahan peta analog  (peta  kertas)  menjadi 
sebuah  peta  digital  yang  dapat  kita  tambahkan  beberapa  iformasi 
didalamnya. 

 

Penentuan letak puskesmas, setalah kita memrubah peta dari analog 
menjadi  peta   digital,  sekarang  kita  dapat  menentukan  letak-letak 
puskesmas yang ada  diseluruh kota bandung. Untuk lebih akuratnya 
kita dapat memanfaatkan fasilitas GPS. 

 

Perancangan Database 
Dalam pembuatan website, dibuat dahulu desain awal yang akan menjadi 

tampilan  web  yang  akan  dibuat.  Adapun  tampilan  awal  web  adalah  sebagai 
berikut :     

Gambar 4.1   Tampilan Awal Web.  

Karena  desain  awal  inilah  yang  akan  menjadi  acuan  halaman-halaman 
berikutnya.  Halaman ini merupakan halaman utama, yaitu halaman yang selalu 
tampil pertama kali saat mengunjungi situs. 

Pada saat desain awal sudah terbentuk, maka pembuatan halaman yang lain 
mengikuti  desain yang sudah dibuat dengan mengganti isi dari data/informasi 
yang akan ditampilkan. Prosesnya sangat mudah, yaitu dengan cara 
menggandakan halaman utama yang sudah dibuat. Halaman-halaman web yang 
tidak mengalami  perubahan mendasar adalah halaman DB, Tuberkolusis, Diare, 
ISPA, pengantar,  dan halaman Dinas Kesehatan 
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Perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini,memerlukan perangkat 

lunak  pendukung  lainnya  yang  memungkinkan  aplikasi  ini  dapat  dijalankan. 
Perangkat lunak pendukung yang diperlukan adalah sebagai berikut:   

Sistem   Operasi   menggunakan   Microsoft   Windows   2000   NT   atau 
Windows XP   

MapInfo Profesional versi 7.0, versi 7.5, versi 8.0, atau yang terbaru.   
MapExtremeNT atau MapExtreme 2004   
MapX 4.0 dan MapX 4.5 up-grade   
Dreamweaver MX atau Dreamweaver MX 2004   
Adobe Photoshop cs 

Sedangkan untuk  Perangkat  keras  yang  mendukung  aplikasi  ini  adalah 
sebagai berikut: 

1.  Personal Computer(PC) dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

Processor Pentium III  1200 MHz atau yang lebih tinggi 

 

RAM minimal 128 MB (untuk VS.Net membutuhkan minimal RAM 
160 MB) 

 

HardDisk minimal 20 GB 

 

VGA Card minimal 32 MB 
2.  Monitor, keyboard, mouse, printer 

Pengujian sistem dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat 
sudah memenuhi spesifikasi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan, selain itu 
pengujian  juga   ditujukan  untuk  mengetahui  daya  dukung  perangkat  lunak 
terhadap aplikasi yang dibuat. Berikut ini dilakukan pengujian fungsi menu-menu 
yang dibuat pada aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan dan sistem 
informasi  yang digunakan untuk pemantauan penyebaran wabah penyakit di Kota 
Bandung. 

Dalam aplikasi ini terdapat dua interface form wilayah utama yaitu tentang 
peta  Bandung dan aplikasi tambahan pada web. Sehingga dalam pengujiannya 
terbagi  dalam  dua  bagian  utama  yaitu  tentang  peta  Puskesmas  dan  layanan 
tambahan (feature) web. 

Adapun dalam  pengujian  peta  ini  adalah  pengujian  pada  tool-tool  yang 
mendukung tampilan peta seperti: 

 

Zoom In dan zoom Out, yang berfungsi untuk membesar/mengecilkan 
tampilan peta. 

 

Info Tool, yang digunakan untuk mengetahui informasi yang dibawa 
oleh peta tersebut, sebagai contoh jumlah penduduk didaerah tersebut, 
potensi daerah tersebut maupun informasi yang lain. 

Ketepatan  peta  dengan  kenyataan  dapat  dilihat  dengan  cara  mengukur 
ketepatan   jarak  pada  peta  dengan  membandingkannya  dengan  jarak  yang 
sebenarnya. Misalkan diukur sebuah jarak antara titik A dan titik B dengan peta 
hasil digitalisasi, kemudian  dibandingkan dengan pengukuran sebenarnya pada 
kenyataan. Dengan demikian didapatkan  akurasi peta terhadap kenyataan. Pada 
pengukuran dengan MapInfo menunjukkan nilai 1,026 mil = 1,6416 km (1 mil = 
1,6 km). Sedangkan pada kenyataan menunjukkan +

 

1,600 km. Sehingga terjadi 
simpangan sebesar 2,6 %. 

Yang paling penting adalah pada forum saran, konsultasi, dan kolom berita. 
Pada  forum  saran,  terdapat  sebuah  formulir  yang  dapat  diisi  oleh  pengguna 
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dengan syarat  harus  mencantumkan  nama,  alamat,  email,  dan  saran.  Karena 
apabila ada kolom yang tidak terisi, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar 
saran.  Hasil  memasukkan  saran  akan  sukses  apabila  dapat  ditampilkan  pada 
kolom daftar saran. Forum saran ini dapat langsung ditanggapi oleh administrator 
melalui web. Demikian juga untuk forum konsultasi mempunyai sistem kerja yang 
tidak jauh berbeda dengan forum saran. 

Pada kolom berita, pengujiannya dilakukan dengan cara memasukkan berita, 
apabila bisa  ditampilkan pada kolom berita maka web dalam keadaan normal. 
Semua  aplikasi  ini  dapat  diatur  oleh  admin  pada  halaman  admin  yang  telah 
disediakan secara khusus. 

Setelah  dilakukan  pengujian  sistem  maka  dapat  diuji  dari  tiga  aspek 
pengujian,  yaitu dari segi keamanan data, penggunaan perangkat lunak, unjuk 
kerja menu-menu yang dibuat. Pengujian sistem ini dilakukan untuk mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dari sistem aplikasi yang dibuat. Selain itu juga dengan 
dilakukannya pengujian sistem ini akan dapat  mengetahui apakah aplikasi yang 
dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ada pada tahap perancangan aplikasi sistem 
informasi geografis ini. 

Sebelum user dapat menggunakan aplikasi ini, pada saat ingin melakukan 
perubahan data, terlebih dahulu user harus mengisikan kata sandi atau password 
pada  form  login.  Formlogin  ini  dimaksudkan  agar  tidak  semua  orang  dapat 
mengakses   atau   menjalankan   aplikasi   ini,   hanya   user   yang   berhak   yang 
mengetahui password yang dapat menjalankan aplikasi ini. Keamanan data dalam 
hal ini, adalah hanya sekitar akses masuk aplikasi saja, tidak  termasuk enkripsi 
data.  Data  dari  petugas  Puskesmas  harus  disetujui  oleh  administrator   yang 
bertugas di Dinas Kesehatan. 

Aspek penggunaan  perangkat  lunak  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui 
hubungan antara software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Dalam 
integrated mapping , mapinfo 7.5 bertugas sebagai editor workspace peta digital, 
sedangkan MapExtreme digunakan  untuk pembuatan interface serta melakukan 
fungsi sebagai penghubung (interface) antara web server dengan peta yang akan 
ditampilkan. Sedangkan Dreamweaver MX digunakan untuk  membuat tampilan 
web, dan Photoshop adalah sebagai editor gambar. 

Dengan demikian maka pemilihan perangkat lunak yang digunakan sudah 
bisa mendukung untuk proses pembuatan aplikasi sistem informasi geografis ini. 

Untuk  tahap   implementasi,   dimulai   dengan   perencanaan   yang   sudah 
ditetapkan  pada tahap sebelumnya. Hal ini dimulai dengan analsis perencanaan 
jaringan yang akan dibuat. Setidaknya ada empat pilihan, yaitu : 

a.  Jaringan Local Area Network (LAN) 
b.  Jaringan internet melalui jasa ISP (Internet Service Provider) 
c.  Jaringan  komputer  untuk  internet  dengan  memakai  jaringan  Speedy 
(ADSL) 
d.  Jaringan  komputer  untuk  internet  dengan  sistem  dial-up  (TelkomNet 

Instan atau TelkomFlexi) 
Untuk pilihan pertama, pembuatan jaringan komputer dengan konsep LAN. 

Ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  penerapannya,  antara  lain 
sebagai berikut: 
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a. Kota Bandung adalah wilayah yang cukup luas 
b.  Dalam satu area terdapat Puskesmas dalam jumlah kecil, lokasi Puskesmas 

tidak terpusat. 
c.  Kemampuan  kabel  UTP,  khususnya  jarak  jangkau  maksimum  dalam 

mentransfer data. 
d. Ketersediaan dana untuk penerapan jaringan yang akan dibuat. 

Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  akan  sangat  berat  untuk  bisa 
menerapkan   alternatif  pertama.  Pembuatan  jaringan  LAN  akan  memerlukan 
jumlah kabel UTP yang cukup banyak. Hal ini dipengaruhi juga oleh kemampuan 
kabel UTP dalam menyampaikan  informasi. Kabel UTP versi 5 hanya mampu 
mencapai  tidak  lebih  dari  300  meter,   sedangkan  kabel  UTP  versi  6  yang 
merupakan versi terbaru, hanya mampu mencapai jarak  maksimum 1000 meter. 
Maka apabila ingin tetap diterapkan alternatif pertama ini, diperlukan  repeater 
yang  cukup  banyak.  Khususnya  untuk  daerah  Bandung  Utara  dan  Bandung 
Selatan  yang jauh dari posisi server yang rencananya akan diletakkan di Dinas 
Kesehatan. Selain itu, diperlukan juga jaringan backbone bila ingin mendapatkan 
sebuah jaringan yang bagus. Biasanya jaringan backbone ini berupa jaringan serat 
optik. Dengan demikian, akan memerlukan biaya  yang cukup banyak. Sehingga 
alternatif pertama ini termasuk proyek yang unvisible bila ditinjau dari dukungan 
dana yang ada. 

Untuk alternatif ketiga, dengan adanya komputer pada tiap Puskesmas yang 
terhubung dengan internet dengan sistem dial-up, misalnya dengan sistem dial-up 
atau dengan jaringan yang sedang dikembangkan seperti ADSL atau yang populer 
dengan sebutan speedy. Maka  pengubahan data pada web server bisa dilakukan 
hanya dengan mengakses website melalui komputer tersebut. Selain itu, data juga 
dapat diubah dengan hanya beberapa menit menuju  warnet seandainya petugas 
Puskesmas tidak mempunyai komputer yang terhubung dengan internet.  

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan Website Sistem Informasi 
Geografis  untuk pemantauan penyebaran wabah penyakit di Kota Bandung ini 
ialah : 

 

Aplikasi yang telah dibuat mampu menyajikan informasi pemetaan penyakit 
secara geografis. 

 

Aplikasi yang telah dibuat dapat memberikan informasi pencegahan dan 
pengobatan terhadap beberapa penyakit menular. 

 

Website  ini  menyediakan  sarana  komunikasi  dua  arah,  baik  dari  sisi 
masyarakat (pengguna umum) maupun dari sisi Dinas Kesehatan.. 

 

Website yang telah dibuat dapat memberikan layanan konsultasi penyakit 
langsung dengan pihak yang berkompeten. 

 

Website ini dapat membahas penyakit yang menular maupun yang tidak 
menular, hal ini didukung oleh forum konsultasi dan forum saran. 

 

Website ini memungkinkan untuk mengadakan pengolahan data penderita 
penyakit pada tiap-tiap Puskesmas. 

 

Hasil pengkajian biaya akses internet menunjukkan bahwa akses internet 
yang paling murah adalah menggunakan sistem dial- up. 

 

Terdapat tiga level admin yang mempunyai hak yang berbeda-beda. 
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