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ABSTRAK 

Program Studi Teknik Geodesi Universitas Diponegoro yang berdiri sejak tahun 2005 telah menghasilkan 

alumni yang memiliki kemampuan dalam bidang survei dan pemetaan. Alumni tersebut tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia dan bekerja di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Untuk menunjang sistem pendataan alumni 

Teknik Geodesi Universitas Diponegoro maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah dalam 

mendata dan mengetahui persebaran alumni tersebut. Sehingga dapat memberikan informasi tentang lowongan 

pekerjaan dengan cara berinteraksi secara langsung antar alumni. 

Aplikasi Persebaran Alumni Teknik Geodesi Universitas Diponegoro (selanjutnya akan disebut PATG) 

diharapkan dapat mencakup semua kebutuhan tersebut. Dalam pembangunan aplikasi ini dimulai dengan studi 

literatur dimana mempelajari penelitian dengan kajian yang sama, kemudian mengumpulkan data atribut dari 

alumni, mengolah data, pembuatan basis data MySQL untuk menampilkan peta persebaran alumni.   

Hasil dari penelitian berupa aplikasi persebaran alumni Teknik Geodesi Universitas Diponegoro berbasis 

webGIS yang menampilkan persebaran alumni Teknik Geodesi yang tersebar di seluruh wilayah. Pengujian aplikasi 

ini menggunakan dua pengujian yaitu uji program dengan hasil bahwa aplikasi ini berhasil diakses dengan web 

browser Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Berikutnya adalah uji usability menggunakan 

kuisioner dengan hasil bahwa aplikasi ini mendapat penilaian 77,2%  untuk keefektifan, 78,25%  untuk kemudahan, 

dan 76,5% untuk kepuasan. Dengan demikian aplikasi ini dikategorikan aplikasi yang efektif, mudah dan 

memuaskan. 

 

 Kata Kunci : Alumni Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, Uji Usability, Webgis 

 

ABSTRACT 
Geodetic Engineering Diponegoro University established since 2005 has produced graduates who have 

skills in the field of surveying and mapping. Graduates are spread throughout Indonesia and worked in various 

government and private agencies. To support the data collection system Geodesy Diponegoro University graduate 

then needed an application that can simplify the record and determine the distribution of the graduates.  That would 

give information about a vacancy by means of interact directly betweben graduates. 

Application Distribution Graduates Geodetic Engineering Diponegoro University (called PATG) is 

expected to cover all these needs. Development of this application begins with a literature study from research with 

the same study then collected data an attribute of graduates, process data and manufacturing MySQL database to 

display a map of the distribution of graduates. 

Results from this research is an application of alumni spread geodetic engineering based Diponegoro 

University webGIS that displays the distribution of geodetic engineering graduates are scattered throughout the 

region. This application was tested using two kind tests. First is a test program with the result that the application is 

successfully accessed with a web browser Google Chrome, Mozilla Firefox and Internet Explorer. Next is a usability 

test using a questionnaire with the result that the application is assessed for effectiveness 77,2% , 78,25%  for 

convenience and 76,5% for satisfaction. Thus this application categorized effective application , easy and satisfying. 
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I. Pendahuluan 
I.1  Latar Belakang 

Program Studi Teknik Geodesi Universitas 

Diponegoro yang berdiri sejak tahun 2005 telah 

menghasilkan alumni yang memiliki kemampuan dalam 

bidang survey dan pemetaan. Alumni tersebut tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia dan bekerja di berbagai 

instansi pemerintah maupun swasta. Untuk menunjang 

sistem pendataan alumni Teknik Geodesi Universitas 

Diponegoro maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang 

dapat mempermudah dalam mendata dan mengetahui 

persebaran alumni tersebut. Sehingga dapat memberikan 

informasi tentang lowongan pekerjaan dengan cara 

berinteraksi secara langsung antar alumni. 

Aplikasi Persebaran Alumni Teknik Geodesi 

Universitas Diponegoro (selanjutnya akan disebut 

PATG) diharapkan dapat membantu pihak administrasi 

Teknik Geodesi Universitas Diponegoro dalam mendata 

dan mengetahui dimana saja alumni berada dan bekerja. 

Apabila alumni dibutuhkan oleh pihak jurusan maka 

dapat langsung ditemukan atau dihubungi melalui 

aplikasi PATG. Selain itu, aplikasi ini dapat 

memberikan informasi serta menghubungkan sesama 

alumni sehingga dapat bertukar informasi melalui 

koneksi internet. 
 

I.2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana cara pemetaan sebaran alumni? 

2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi persebaran 

alumni Teknik Geodesi UNDIP berbasis WebGIS 

yang bersifat partisipatif? 

3. Bagaimana pengujian aplikasi yang dihasilkan? 

 

I.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Maksud dari penelitian ini agar tercipta sebuah 

aplikasi Persebaran Alumni Teknik Geodesi (PATG) 

yang berbasis WebGIS. Yang bertujuan untuk 

memberikan alternatif aplikasi pencari informasi data 

tentang persebaran alumni Teknik Geodesi Universitas 

Diponegoro. 

 

I.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Data yang diperoleh dari bagian administrasi Teknik 

Geodesi Universitas Diponegoro berdasarkan tiap 

angkatan secara partisipatif. 

2. Desain aplikasi yang dibuat berbasis WebGIS. 

3. Desain aplikasi WebGIS ini terintegrasi dengan 

GoogleMaps API V3. 

4. Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. 

5. Sosialisasi dan pengujian aplikasi dilakukan dengan 

kuisioner dengan responden dari alumni Teknik 

Geodesi dan umum. 

 

I.5 Metodologi Penelitian 

Berikut adalah diagram alir dari penelitian ini pada 

gambar I.1.
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Gambar I.1. Diagram Alir 
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II. Tinjauan Pustaka  

II.1 Alumni 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), 

alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau 

tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Alumni 

suatu institusi pendidikan tingkat perguruan tinggi 

memiliki andil dalam membangun citra perguruan tinggi 

tersebut di mata masyarakat, oleh karena itu, kualitas 

alumni menjadi salah satu indikator kualitas perguruan 

tinggi. (Susilo, Emmanuel Vialliresa 2011)  
 
II.2 Partisipasi 

Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta 

masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan 

pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan 

masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, 

jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam suasana demokratis. 

(Bahaddur Muslikh, 2012) 
 

II.3 Sistem Informasi Geografis 

Menurut Prahasta (2002) SIG atau Sistem Informasi 

geografis adalah sistem berbasis komputer yang 

didesain untuk mengumpulkan, mengelola, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan 

informasi spasial. Maksud dan tujuan penggunaan SIG 

adalah untuk menciptakan suatu sistem kerja yang 

efektif dan efisien serta memudahkan dalam 

perencanaan, pemantauan, pemeliharaan, 

pengembangan dan membantu dalam pengambilan 

keputusan.  

 

II.4 WebGIS 
SIG tersusun atas konsep beberapa lapisan (layer) 

dan relasi. Kemampuan dasar SIG yaitu 

mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti 

query, menganalisisnya serta menampilkannya dalam 

bentuk pemetaan berdasarkan letak geografisnya. 

Pengembangan aplikasi GIS mengarah kepada aplikasi 

berbasis Web yang dikenal dengan Webgis. Karena 

pengembangan aplikasi di lingkungan jaringan telah 

menunjukan potensi yang besar dalam kaitannya dengan 

geo informasi. Sebagai contoh adalah adanya peta 

online sebuah kota dimana pengguna dapat dengan 

mudah mencari lokasi yang diinginkan secara online 

melalui jaringan intranet/internet tanpa mengenal batas 

geografi penggunanya. (Prahasta, Eddy. 2009) 

 

II.5 Basis Data 

Basis data sebagai kumpulan data berisi informasi 

yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Sistem 

manajemen basisdata (DBMS) adalah kumpulan data 

yang saling berhubungan dan kumpulan program untuk 

mengakses data. Tujuan utama system manajemen basis 

data adalah menyediakan cara menyimpan dan 

mengambil informasi basisdata secara mudah dan 

efisien. (Siberschatz, dkk., 2002) 

II.6 Sistem Manajemen Basis Data 

 DBMS merupakan suatu program komputer 

yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 

menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data dan 

informasi dengan praktis dan efisien. (Kadir, Abdul. 

2002) 

 

II.7 Google Maps 
Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual 

gratis dan online yang disediakan oleh Google, layanan 

ini dapat ditemukan di http://maps.google.com. Google 

Maps menawarkan peta yang dapat digerakkan 

menjelajahi gambar satelit untuk seluruh dunia. 

Sementara Google Maps API merupakan aplikasi 

interface yang dapat diakses lewat javascript agar 

Google Map dapat ditampilkan pada halaman web yang 

sedang kita bangun. Dengan menggunakan Google 

Maps API, kita dapat menghemat waktu dan biaya  

untuk membangun aplikasi peta digital yang handal, 

sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data yang 

akan kita tampilkan. Dengan kata lain, kita hanya 

membuat suatu data sedangkan peta yang akan 

ditampilkan adalah milik Google sehingga kita tidak 

dipusingkan dengan membuat peta suatu lokasi,  bahkan 

dunia. (Maudi F. Meiska,2014) 

 

III.Pelaksanaan Pekerjaan 

 Pelaksanaan penelitian ini memliki beberapa 

tahapan. Antara lain pengumpulan data, kemudian 

pengolahan data, pembuatan aplikasi, uji validasi, hasil 

dan kesimpulan. Yang menghasilkan aplikasi 

persebaran alumni Teknik Geodesi Universitas 

Diponegoro berbasis WebGIS. 

1. Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data alumni didapat dari bagian 

administrasi Teknik Geodesi Universitas 

Diponegoro dan membuat formulir berupa form 

google docs secara online agar diisi oleh alumni 

untuk melengkapi data yang berisi nama, nim, 

tanggal lahir, kontak, koordinat domisili, dll. 

2. Pengolahan Data 

Data atribut dan koordinat yang telah diperoleh 

kemudian disusun di MS Excel kemudian 

dimasukkan ke phpmyadmin untuk menjadi sebuah 

basis data yang baik. 

3. Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi terdiri dari pembangunan 

website ini menggunakan aplikasi XAMPP dan 

SQLyog sebagai pengolah basis data serta 

menggunakan Google Maps API. 

4. Uji Validasi 

Hasil aplikasi yang dibuat kemudian dilakukan 

pengujian program dan uji kegunaan dengan 

menyebar kuisioner dengan responden alumni dan 

pengguna web. 

5. Hasil dan Kesimpulan 

Dari hasil proses penelitian ini menghasilkan 

aplikasi Persebaran Alumni Teknik Geodesi 

Universitas Diponegoro berbasis Web. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Globe_virtual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Google
http://maps.google.com/
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IV. Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil pengumpulan data alumni yang diperoleh 

dari bagian administrasi Teknik Geodesi Undip, jumlah 

alumni hingga wisuda ke-137 adalah 286 orang dari 

2005 hingga 2010. Data alumni terdapat dalam tabel 

IV.1. berikut : 

Tabel IV.1.Tabel Total Jumlah Alumni  

No Angkatan Alumnus 

1 2005 48 

2 2006 46 

3 2007 35 

4 2008 53 

5 2009 55 

6 2010 49 

Total 286 

(Sumber : Administrasi Teknik Geodesi Universitas 

Diponegoro) 

Dalam pembuatan website ini menggunakan metode 

partisipatif dimana alumni bertugas sebagai admin 

untuk meng-update datanya sendiri. Alumni dari tiap 

angkatan diambil beberapa alumnus sebagai contoh 

untuk menampilkan data, agar tidak terlalu lama dan 

berat saat melakukan loading pada peta. Total data yang 

terinput adalah 107 alumnus, yang tersebar di Indonesia 

antara lain 12 di Sumatera, 80 di Jawa, 9 di Kalimantan, 

5 di Sulawebsi, dan 1 di Papua. 

 

IV.1 Tampilan Aplikasi Persebaran Teknik Geodesi 

UNDIP Berbasis WebGIS 

IV.1.1 Halaman Publik 

Halaman publik merupakan tampilan awal dari 

aplikasi PATG yang berbasis WebGIS. 

1. Halaman Beranda 

Halaman beranda ini menampilkan pengertian 

singkat tentang pegertian geodesi dan menampilkan 

foto berjalan tiap angkatan. Berikut tampilan 

halaman beranda pada gambar IV.1. 

 
Gambar IV.1. Tampilan Halaman Beranda Pada Halaman Publik 

2. Halaman Info Alumni 

Halaman yang menampilkan informasi dari alumni 

Teknik Geodesi Universitas Diponeogoro dalam 

bentuk tabel yang disertai pencarian berdasarkan 

nama, angkatan dan nim. Gambar IV.2 berikut 

menunjukkan tampilan halaman alumni. 

Gambar IV.2. Tampilan Halaman Alumni Pada Halaman Publik

3. Halaman Peta 

Halaman ini menunjukkan persebaran alumni yang 

berada di seluruh Indonesia. Dimana posisi kampus 

Teknik Geodesi Universtias Diponegoro sebagai 

posisi awal sebagai tanda dari Geodesi Universitas 

Diponegoro. Gambar IV.3 berikut menunjukkan 

tampilan halaman peta. 
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Gambar IV.3. Tampilan Halaman Peta Pada Halaman Publik 

Ketika klik marker dari salah satu alumnus maka akan 

muncul informasi singkat dari alumnus tersebut. Seperti 

pada gambar IV.4 berikut. 

 
Gambar IV.4. Tampilan Informasi Ketika Klik pada Marker

4. Halaman Kontak 

Pada halaman ini berisi tentang informasi tentang 

peneliti yang disertai contact person untuk 

dihubungi apabila ada suatu hal yang ingin 

dikonfirmasikan. Berikut tampilan halaman kontak 

pada gambar IV.5. 

 
Gambar IV.5. Tampilan Halaman Kontak Pada Halaman Publik 

5.  Login 

Login adalah menu untuk masuk alumni atau 

superadmin untuk melakukan editing. 

 

IV.1.2 Halaman Alumni dan Superadmin 

Halaman yang hanya bisa dimasuki oleh alumni 

Teknik Geodesi Universitas Diponegoro dan 

superadmin untuk melakukan editing data, serta 

penambahan data atau menghapus data bagi 

superadmin. 

1. Login 

Tampilan untuk masuk bagi alumni atau superadmin 

dengan memasukkan username dan password. 

Berikut tampilan halaman login pada gambar IV.6. 
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Gambar IV.6. Tampilan Login untuk Alumni dan Superadmin 

2. Halaman Beranda 

Halaman yang tampil setelah berhasil login, yang 

berisi foto berjalan tiap angkatan dan informasi 

singkat tentang geodesi. Pada halaman beranda ini 

tidaklah berbeda dengan halaman beranda pada 

publik. Berikut tampilan halaman beranda pada 

gambar IV.7. 

 
Gambar IV.7. Tampilan Beranda Setelah Berhasil Login 

3. Halaman Info Alumni 

Pada halaman info alumni ini terdapat perbedaan 

antara alumni dan superadmin. Yang mana alumni 

hanya bisa melakukan perubahan data, sedangkan 

superadmin dapat juga menambah data atau 

menghapus data. Berikut tampilan halaman info 

alumni pada admin dan superadmin yang 

ditunjukkan pada gambar IV.8 dan gambar IV.9. 

 
Gambar IV.8. Tampilan Info Alumni Pada User Alumni 
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Gambar IV.9. Tampilan Info Alumni Pada Superadmin 

4. Peta 

Halaman ini menunjukkan persebaran alumni yang 

berada di seluruh Indonesia. Dimana posisi kampus 

Teknik Geodesi Universtias Diponegoro sebagai 

posisi awal sebagai tanda dari Geodesi Universitas 

Diponegoro. Berikut tampilan halaman peta pada 

gambar IV.10.  

 
Gambar IV.10. Tampilan Halaman Peta Pada Halaman Publik 

Ketika klik marker dari salah satu alumnus maka 

akan muncul informasi singkat dari alumnus 

tersebut. seperti pada gambar IV.11berikut  

 
Gambar IV.11. Tampilan Informasi Ketika Klik pada Marker 

5. Berita Alumni 

Pada halaman berita alumni ini berfungsi sebagai 

tempat berbagi informasi dan berita antar alumni. 

Gambar IV.12 adalah tampilan dari halaman berita 

alumni yang ditampilkan sebagai berikut. 
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Gambar IV.12. Tampilan Berita Alumni Pada Halaman Alumni dan Superadmin 

6. Kontak 

Pada halaman ini berisi tentang informasi tentang 

peneliti yang disertai contact person untuk 

dihubungi apabila ada suatu hal yang ingin 

dikonfirmasikan. Pada halaman ini juga berisi pesan 

kritik/saran guna pengembangan website. Berikut 

adalah tampilan halaman kontak pada gambar IV.13. 

 
Gambar IV.13. Tampilan Halaman Kontak Pada Alumni dan Superadmin 

7. Logout 

Logout adalah link untuk mengakhiri sesi login, 

serta menyimpan perubahan data yang telah 

dilakukan dan kembali ke halaman Login. 

 

IV.2 Validitas Aplikasi 

a. Uji Program 
Pengujian program aplikasi SIG berbasis web pada 

web browser dilakukan pada dua perangkat yaitu 

computer atau laptop dan smartphone dengan berbagai 

parameter pembanding seperti jenis perangkatnya, jenis 

aplikasi web browser dan jaringan akses internet. 

Aplikasi SIG berbasis web ini dikatakan sukses apabila 

seluruh kelengkapan yang ada memberikan fungsi dan 

manfaat sesuai yang dituju dengan informasi yang 

akurat. 

Perangkat yang digunakan untuk mengakses aplikasi 

berbasis webGIS ini ada dua yaitu laptop Lenovo Z40  

dan smartphone Samsung Tab S yang menggunakan 

akses jaringan 3G. Dari perangkat tersebut terdapat tiga 

web browser yang digunakan untuk mengakses. Berikut 

hasil dari pengujian di beberapa web browser dari dua 

perangkat pada tabel IV.2: 

 

 

 

 

 

Tabel IV.2.Hasil Pengujian pada Web Browser dari Dua 

Perangkat 

Perangkat Web Browser Hasil 

Komputer 

Internet Explorer  Berhasil 

Google Chrome  Berhasil 

Mozilla Firefox  Berhasil 

Smartphone 

Google Chrome  Berhasil 

Internet  Berhasil 

UC Browser  Berhasil 

Dari pengujian terhadap dua tipe perangkat dan 

enam jenis web browser ini menghasilkan bahwa 

aplikasi Web-based GIS ini dapat di akses di semua 

browser dengan catatan komputer atau smartphone yang 

digunakan telah terinstall adobe flash player. Meskipun 

aplikasi ini dapat diakses dengan smartphone, namun 

akan lebih maksimal penggunaannya jika diakses 

dengan komputer. 

 

b. Uji Usability 

Dalam uji usability ini terdapat 21 responden yang 

terdiri dari alumni dan pengguna web. Pertanyaan yang 

diajukan tergolong dari tiga komponen yaitu dilihat dari 

tingkat efektifitas, kemudahan dan kepuasan alumni 

maupun pengguna dengan adanya desain aplikasi 

WebGIS ini. Dengan ketentuan rentang penilaian dari 

tiga komponen tersebut yaitu dibagi seperti pada tabel 

IV.3 berikut: 
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Tabel IV.3.Tabel Penilaian Komponen 

Rentang Nilai 

(%) 

Keterangan 

1 % – 20 % Tidak  (* Efektif, Mudah, Puas ) 

21 % – 40 % Kurang  (* Efektif, Mudah, Puas ) 

41 % – 60 % Cukup  (* Efektif, Mudah, Puas ) 

61 % – 80 % (* Efektif, Mudah, Puas ) 

81 % – 100 % Sangat  (* Efektif, Mudah, Puas ) 

 Berdasarkan perhitungan dari ketiga komponen di 

atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut pada gambar 

IV.14, gambar IV.15 dan gambar IV.16 :  

 
Gambar IV.14. Grafik Tingkat Efektifitas Pengguna 

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan rata-rata 

persentase nilai kuisioner untuk komponen efektifitas 

yang bernilai 77,2 % maka aplikasi ini masuk dalam 

kriteria “Efektif”. 

 
Gambar IV.15. Grafik Tingkat Kemudahan Pengguna 

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan 

persentase nilai kuisioner untuk komponen kemudahan 

penggunaan yang bernilai 78,25 % maka aplikasi ini 

masuk dalam kriteria “Mudah”. 

 
Gambar IV.16. Grafik Tingkat Kepuasan Pengguna 

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan 

persentase nilai kuisioner untuk komponen kepuasan 

pengguna yang bernilai 76,5 % maka aplikasi ini masuk 

dalam kriteria “Puas”. 
Dari hasil uji program dan uji usability aplikasi 

PATG ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu : 

a. Kelebihan dari aplikasi PATG ini adalah dapat 

diakses oleh semua orang tidak hanya alumni 

maupun superadmin; aplikasi PATG ini bersifat 

partisipatif, sehingga alumni dapat meng-edit data 

diri mereka tanpa harus melalui superadmin; dapat 

berbagi informasi tentang lowongan pekerjaan dan 

agenda alumni yang terdapat pada halaman berita 

alumni;  

b. Kekurangan dari aplikasi PATG ini adalah pada web 

browser Opera Mini aplikasi tidak berjalan dengan 
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baik, karena Opera Mini tidak mendukung adanya 

javascript yang menyusun peta google maps; 

beberapa fungsi masih belum bisa otomatis seperti 

pada legenda peta harus dilakukan diubah manual 

apabila ada alumni baru yang masuk. 

 

V. Penutup 

V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari tujuan, hasil dan analisis penelitian 

yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pemetaan persebaran alumni dilakukan dengan 

mengumpulkan data spasial dan data atribut untuk 

mendapatkan koordinat X,Y dan data diri dari tiap 

alumni yang tersebar di berbagai wilayah dengan 

form google docs. Yang kemudian dibuat peta 

persebaran alumni. 

2. Pembuatan aplikasi persebaran alumni Teknik 

Geodesi Universitas Diponegoro berbasis WebGIS 

dengan situs www.patg-undip.com ini diolah dengan 

menggunakan XAMPP sebagai pembuatan server 

lokal dan basis data MySQL dengan fitur 

phpMyAdmin yang tersedia di dalamnya dengan 

tersedia empat tabel terdiri dari tabel alumni, tabel 

komentar, tabel lowongan dan  tabel Users. Editplus 

untuk proses pembuatan kode program, SQLyog 

untuk mengedit basis data secara offline serta 

browser sebagai pengecekan tampilan yang 

dihasilkan oleh kode program melalui server lokal. 

3. Pengujian terhadap  Aplikasi PATG (Persebaran 

Alumni Teknik Geodesi) berbasis web dengan ini 

dilakukan dengan dua pengujian yaitu dengan uji 

aplikasi dengan web browser dan uji usability 

a. Berdasarkan hasil uji dengan web browser  dapat 

diambil kesimpulan bahwa web browser yang 

dapat mengakses aplikasi tersebut adalah Google 

Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. 

Akan tetapi pada web browser Opera Mini tidak 

berjalan dengan baik, pada fungsi marker tidak 

menampilkan informasi dari alumni. Kegagalan 

terjadi pada web browser Opera Mini karena 

tidak mendukung adanya javascript yang 

menyusun peta Google Maps. Dan pada 

smartphone tampilan layar harus landscape 

untuk memperoleh tampilan yang maksimal. 

b. Untuk hasil uji usability yang dinyatakan dalam 

persentase nilai dapat dikatakan tinggi yaitu 

untuk komponen efektifitas sebesar 77,2 %, 

untuk komponen kemudahan pengunaan 78,25 

%, dan untuk komponen kepuasan sebesar 

76,5%. Sehingga dengan hasil yang demikian 

dapat dikatakan bahwa aplikasi persebaran 

alumni Teknik Geodesi (PATG) berbasis 

webGIS ini efektif, mudah, dan memuaskan. 

 

V.2 Saran 

Dari kegiatan penelitian ini dapat ditulis saran 

sebagai berikut : 

1. Fitur – fitur yang tersedia perlu ditambahkan lagi 

agar lebih lengkap menyajikan informasi umum dan 

alumni dalam mengakses aplikasi ini. 

2. Agar aplikasi ini dapat berlangsung dengan baik dan 

memberikan informasi yang lebih lengkap lagi maka 

perlu adanya pembaharuan atau update data atribut 

dari setiap alumni dan superadmin tiap minggu agar 

data selalu update. 
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