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ABSTRAK

Sasirangan merupakan kerajinan daerah yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai suatu
kesenian daerah, tentunya sasirangan memiliki keunikannya tersendiri yang membedakannya dengan kesenian
daerah lainnya. Oleh karena itu melestarikan dan menjaga keberadaan kain sasirangan sebagai aset warisan
leluhur kepada generasi saat ini memang sangat diperlukan. Sistem informasi geografis merupakan salah satu
tools yang dapat digunakan dalam upaya untuk menjaga kelestarian kesenian daerah kain sasirangan tersebut.
Dengan melakukan pemetaan terkait persebaran pengrajin kain sasirangan yang terdapat pada suatu daerah
dalam hal ini kota Banjarmasin, akan sangat membantu dalam memantau berbagai hal terkait perkembangan
kesenian daerah kain sasirangan itu sendiri di masyarakat. Pengembangan sistem ini dibangun berbasiskan
teknologi web, sehingga sistem dapat diakses dan digunakan oleh berbagai perangkat yang terhubung dengan
internet. Di program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL, dibangun
diatas kerangka kerja Codeigniter dengan tampilan peta menggunakan pustaka JavaScript Leaflet serta berbagai
tambahan tools lainnya yang dapat mendukung dalam proses pengembangan sistem. Dengan adanya sistem ini,
diharapkan dapat menjadi media informasi, edukasi, sekaligus promosi. baik itu untuk promosi daerah sehingga
dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Banjarmasin maupun sebagai bentuk promosi kesenian
daerah kain sasirangan itu sendiri agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di indonesia tetapi hingga
mancanegara. Adapaun kedepannya, diharapkan sistem ini dapat dikembangkan lebih baik lagi seperti
memperluas ruang lingkup informasi pengrajin sasirangan, pengembangan sistem agar dapat berjalan di
berbagai sistem operasi, hingga penambahan berbagai fitur baru yang tentunya dapat mempermudah pengguna
dalam proses pengoperasiannya.
Kata Kunci : Sistem informasi geografis, PHP, MySQL, Framework Codeigniter, Sasirangan.

ABSTRACT

Sasirangan is a regional handicraft originating from South Kalimantan Province, as a regional art, of
course sasirangan has its own uniqueness that distinguishes it from other regional arts. Therefore, preserving
and maintaining the existence of Sasirangan cloth as an asset inherited from the ancestors to the current
generation is very necessary. The geographic information system is one of the tools that can be used in an effort
to preserve the regional arts of the Sasirangan cloth. By mapping the distribution of Sasirangan craftsmen in an
area, in this case the city of Banjarmasin, will be very helpful in monitoring various things related to the
development of the regional arts of the Sasirangan cloth itself in the community. The development of this system
is built on the basis of web technology, so that the system can be accessed and used by various devices
connected to the internet. Programmed using the PHP programming language with the MySQL database, built
on the Codeigniter framework with a map view using the JavaScript Leaflet library and various other additional
tools that can support the system development process. With this system, it is hoped that it can become a
medium of information, education, as well as promotion. both for regional promotion so as to attract tourists to
visit the city of Banjarmasin and as a form of promotion of the regional arts of the Sasirangan cloth itself so
that it is better known by the wider community, not only in Indonesia but also abroad. In the future, it is hoped
that this system can be developed even better, such as expanding the scope of information on Sasirangan
craftsmen, developing the system so that it can run on various operating systems, to adding various new features
which of course can make it easier for users in the operation process.
Keywords : Geographical information systems, PHP, MySQL, Codeigniter Framework, Sasirangan.
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PENDAHULUAN
Kain sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kain yang didapat dari

proses pewarnaan rintang ini pada mulanya dikenal sebagai kain untuk “batatamba” atau penyembuhan orang
sakit, yang mana menurut sejarahnya kain ini merupakan kain sakral warisan abad XII ketika Lambung
Mangkurat menjadi patih Negara Dipa. Pada zaman dahulu kain sasirangan harus dipesan khusus terlebih
dahulu (pamintaan) sehingga pembuatan kain sasirangan seringkali mengikuti kehendak pemesannya. Oleh
sebab itulah, orang Banjar seringkali menyebut kain sasirangan sebagai kain pamintaan, atau dalam bahasa
Indonesia-nya disebut kain permintaan. Selain untuk pengobatan (batatamba), kain sasirangan juga merupakan
kain sakral yang biasa dipakai pada saat upacara-upacara adat.

Sebagai sebuah identitas daerah, kain sasirangan merupakan warisan leluhur yang sangat berharga.
Untuk itu perlunya perhatian lebih untuk lebih menjaga dan melestarikan kesenian ini. Namun sayangnya
pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan saat ini
tidak memiliki media promosi maupun informasi yang secara khusus membahas tentang kesenian kain
sasirangan, yang mana bentuk media informasi tersebut mampu menjangkau ruang lingkup yang sangat luas
dalam hal ini seluruh dunia dan secara terus menerus tanpa terikat ruang maupun waktu. Adapun bentuk
promosi yang ada saat ini masih bersifat situsional seperti pameran kain sasirangan dan lain sebagainya.
Kalaupun ada media seperti website ataupun aplikasi mobile terkait dengan kesenian kain sasirangan biasanya
bersifat kepemilikan individu atau perusahaan dan tidak mewakili keseluruhan pengrajin kain sasirangan yang
ada di kota Banjarmasin. Disamping hal tersebut informasi terkait persebaran pengrajin kain sasirangan yang
ada di kota Banjarmasin juga minim, sehingga para konsumen baik lokal maupun internasional akan terpusat
pada satu daerah yang memiliki banyak pengrajin kain sasirangan. Sehingga para pengrajin kain sasirangan
yang berjarak lebih jauh akan terlupakan oleh wisatawan lokal maupun internasional tersebut.

METODE
Dalam proses penelitian tentunya penggunaan metode penelitian merupakan suatu hal yang penting

agar penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun dalam penelitian ini dalam hal proses
pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode seperti kepustakaan dan observasi, sedangkan dalam
hal pengembangan sistem penulis menggunakan metode waterfall untuk melakukan proses pengembangan
sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisa dan pengamatan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang telah

dikemukakan pada bagian pendahuluan , maka dapat dibuatlah sebuah sistem baru yang dapat memperbaiki
berbagai kekurangan yang terdapat pada sistem yang lama.

Adapun dalam sistem yang baru ini dibangun berbasiskan teknologi website dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, kerangka kerja Codeigniter dengan tampilan peta menggunakan
pustaka JavaScript Leaflet serta berbagai tambahan tools lainnya yang dapat mendukung dalam proses
pengembangan sistem.

Adapun permodelan sistem yang digunakan dalam proses pengembangan sistem ini mencakup beberapa
permodelan seperti sebagai berikut.



1. Use Case Diagram

Gambar 1 Use Case Diagram

2. Class Diagram

Gambar 2 Class Diagram



3. Activity Diagram
a. Activity Diagram Admin

Gambar 3 Activity Diagram Admin

b. Activity Diagram Member

Gambar 4 Activity Diagram Member



c. Activity Diagram Pengunjung

Gambar 5 Activity Diagram Pengunjung

Hasil Tampilan Sistem
Berikut ini merupakan hasil dari tampilan sistem yang dibuat berdasarkan rancangan model sistem

yang telah dirancang sebelumnya.
1. Login

Halaman Login adalah halaman yang pertama kali tampil ketika pengguna mencoba untuk
masuk ke dalam sistem. Untuk masuk ke dalam sistem, admin atau member harus melakukan login
terlebih dahulu. Login sendiri bersifat multiuser sehingga antara admin dan member akan dialihkan ke
menu sistem nya masing-masing.

Gambar 6 Tampilan Login



2. Dashboard Admin
Dashboard merupakan tampilan yang pertama kali tampil ketika telah melakukan login

dengan benar.

Gambar 7 Tampilan Dashboard

3. Dashboard Member
My Profile merupakan tampilan awal setelah member berhasil login.

Gambar 8 Tampilan Dashboard Member



4. Tampilan Halaman Pengunjung
Tampilan awal ketika pengunjung masuk ke halaman web. Terdapat peta kota banjarmasin

dan marker lokasi tempat pengrajin sasirangan.

Gambar 9 Tampilan Halaman Utama

5. Laporan Pengrajin Sasirangan

Gambar 10 Tampilan Laporan Pengrajin Sasirangan



6. Laporan Toko Sasirangan

Gambar 11 Tampilan Laporan Toko Sasirangan

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan yaitu:
1. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang mampu untuk
memetakan pengrajin kain sasirangan di kota Banjarmasin.

2. Sistem ini mampu menjadi media edukasi, informasi bahkan promosi terkait kerajinan daerah kain
sasirangan bagi pemerintah kota Banjarmasin maupun bagi pengrajin kain sasirangan itu sendiri.

Dengan adanya aplikasi ini, dapat membantu masyarakat dalam menemukan lokasi pengrajin kain
sasirangan yang ada di kota Banjarmasin. Sehingga akan sangat membantu masyarakat dalam menemukan
produk sasirangan dengan kualitas dan keaslian produk yang lebih terjamin

SARAN
Dalam penelitian ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan

dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk kebaikan pengembang sistem lebih lanjut, diperlukan perhatian terhadap
beberapa hal, diantaranya:

1. Data yang ditampilkan hanya dalam ruang lingkup kota Banjarmasin, sehingga diharapkan untuk
kedepannya agar ruang lingkup pembahasannya diperluas lagi agar dapat menyajikan informasi yang lebih
kaya dan spesifik.

2. Aplikasi hanya terbatas pada media informasi yang menyajikan data-data terkait sasirangan untuk tujuan
informasi, edukasi, maupun promosi. Diharapkan kedepannya sistem dapat dikembangkan untuk
menawarkan kemudahan bagi pengguna tidak hanya dalam mendapatkan informasi terkait kain sasirangan,
tetapi juaga memberikan kemudahan dalam bagaimana mendapatkan produk sasirangan tersebut.

3. Perlunya pengembangan aplikasi agar multi flatform, seperti pengembangan aplikasi untuk sistem operasi
Android maupun IOS.

4. Perlunya penambahan berbagai macam fitur agar memberikan kemudahan bagi pengguna dalam proses
pengoperasiannya.
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