
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Informasi Geografis   

 Banyaknya riset yang dilakukan untuk mendorong timbulnya penemuan 

baru dalam dunia teknologi, terutama teknologi informasi. Salah satu penemuan 

tersebut adalah Sistem Informasi Geografis. SIG dibuat dengan menggunakan 

informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah data, yaitu data geografis atau 

data yang berkaitan dengan posisi obyek di permukaan bumi. SIG dapat disajikan 

dalam bentuk aplikasi  desktop  maupun aplikasi berbasis web (Prahasta, 2011). 

Sistem Informasi Geografis merupakan gabungan dari tiga unsur pokok 

yaitu sistem, informasi, dan geografis. Sistem Informasi Geografis merupakan 

salah satu informasi dengan tambahan unsur geografis, atau SIG merupakan suatu 

sistem yang menekankan pada unsur informasi geografis (Prahasta, 2009). 

2.2. QGIS 

 QGIS pada mulanya bernama Quantum GIS secara resmi lahir pada tahun 

2002 ketika proses pengodeannya baru saja dimulai. Idenya sendiri telah disusun 

pada bulan Februari tahun yang sama ketika Gary Sherman mulai mencari 

program aplikasi GIS (viewer) yang dapat berjalan pada platform sistem operasi 

linux, dapat bekerja cepat, dan didukung oleh berbagai format data. Proses 

pencarian ini berikut keterkaitannya di dalam masalah pemrograman aplikasi GIS 

telah mengarahkan Gary Sharman pada pengembangan proyek QGIS. Akhirnya, 

Quantum GIS didirikan sebagai proyek di SourceForge pada bulan Juni 2002. 

Source-code pertamanya telah diperiksa pada tanggal 6 Juli tahun yang sama, 

sementara QGIS pertama kebanyakan belum berfungsi secara penuh telah release 

19 Juli 2002. Pada release yang pertama ini, QGIS  hanya mendukung layer-layer 

spasial PostGIS (Prahasta, 2009). 

 



8 

 

2.3. Model Data Spasial 

Sistem informasi geografis merepresentasikan real world dengan data 

spasial yang terbagi atas dua model data yaitu model data raster dan model data 

vektor. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, selain itu dalam 

pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan 

dihasilkan (Irwansyah, 2013). 

 

Gambar 2.1. Tampilan Data Raster dan Data Vektor 

(Irwansyah, 2013) 

2.3.1. Model Data Raster 

Menurut Irwansyah (2013) data raster sangat baik untuk 

merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, 

kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan sebagainya. Keterbatasan utama dari 

data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi grid-nya semakin 

besar pula ukuran file-nya. 

Model data raster yaitu menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data 

spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk 

grid. Setiap piksel memiliki atribut tersendiri, termasuk koordinatnya yang unik 

(di pojok, pusat, atau ditempat lain dalam grid). Akurasi model ini sangat 

tergantung pada resolusi atau ukuran pikselnya dipermukaan bumi.  
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Entity spasial raster di dalam layers yang secara fungsionalitas direlasikan 

dengan unsur-unsur petanya. Contoh unsur spasial raster adalah citra satelit 

(NOAA, spot, Landsat, Ikonos, dll), citra radar, dan model ketinggian digital  

(Prahasta, 2009). 

 

Gambar 2.2. Contoh Model Data Raster 

(Irwansyah, 2013) 

2.3.2. Model Data Vektor 

Model data vektor dapat menampilkan, menempatkan, dan menyimpan 

data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau poligon 

beserta atribut-atributnya. Bentuk-bentuk dasar representasi data spasial ini, di 

dalam sistem model data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat kartesian dua 

dimensi (x, y).  

Dalam model data spasial vektor, garis-garis atau kurva merupakan 

sekumpulan titik-titik terurut yang saling terhubung. Sedangkan poligon juga 

disimpan sebagai sekumpulan list titik-titik, tetapi dengan catatan bahwa titik 

awal dan titik akhir geometri poligon memiliki nilai koordinat yang sama (poligon 

tertutup sempurna) (Prahasta, 2009). 
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Gambar 2.3. Contoh Model Data Vektor 

(Irwansyah, 2013) 

2.4. Python 

Python diciptakan pada awal tahun 1990 oleh Guido van Rossum di 

Stichting Mathematisch Centrum di Belanda. Python sendiri dapat dikatakan 

merupakan penerus dari bahasa ABC. Guido tetap menjadi penulis utama python, 

meskipun itu mencakup banyak kontribusi dari orang lain. Pada tahun 1995, 

Guido melanjutkan pekerjaannya pada python di Corporation for National 

Research Initiatives di Reston, Virginia dimana dia merilis beberapa versi 

perangkat lunak.  

Pada bulan Mei 2000, Guido dan tim pengembangan inti python pindah ke 

BeOpen.com untuk membentuk tim BeOpen PythonLabs. Pada bulan Oktober 

tahun 2000, tim PythonLabs pindah ke Digital Creations (sekarang Zope 

Corporation). Pada tahun 2001, Python Software Foundation dibentuk, sebuah 

organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk memiliki kekayaan intelektual yang 

terkait dengan python. Zope Corporation adalah anggota sponsor PSF. Semua 

versi yang dirilis python, adalah open source, tetapi tidak semua versi python 

kompatibel dengan GPL (Python Software Foundation, 2018). 
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2.5. Qt Designer 

Menurut Suharto (2006), Qt adalah toolkit yang dipakai untuk membangun 

aplikasi Graphical User Interface (GUI). Qt merupakan dasar bagi desktop 

manager KDE (K Desktop Environment), berjalan sama baiknya di bawah 

Gnome, selama telah terpasang library Qt. 

Qt memiliki dua macam distribusi, yaitu Qt Commercial Edition dan Qt 

Free Edition. Edisi komersial (Professional Edition dan Enterprise Edition) 

memiliki lisensi Qt Commercial License Agreement. Sedangkan edisi bebas 

memiliki lisensi di bawah GNU (General Public License). Qt Free Edition juga 

tersedia di bawah lisensi QPL (Q Public License). 

Qt dirancang oleh Trolltech mulai tahun 1992, dan mulai dirilis pada tahun 

1995. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah C++ Trolltech berpusat di Oslo, 

Norwegia. Qt bersifat cross-platform. Artinya, program berbasis Qt yang kita buat 

dalam linux, misalnya, dapat di compile dan dijalankan juga dalam sistem operasi 

lainnya. Qt Designer merupakan User Interface Designer. Ia hampir mirip dengan 

IDE (Integrated Development Environment). Mengapa disebut UID dan belum 

berupa IDE? Alasannya adalah dalam Qt Designer kita hanya dapat merancang 

GUI (Graphical User Interface), dan tidak dapat melakukan compiling, 

debugging, ataupun menjalankan program. 

2.6. V-Model  

Model ini merupakan perluasan dari model waterfall, disebut sebagai 

perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model 

waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam 

V-Model proses dilakukan bercabang (Rifai, 2015).  

V-Model adalah model yang menggambarkan bagaimana aktivitas 

pengujian (verifikasi dan validasi) dapat diintegrasikan ke dalam setiap fase siklus 

hidup. Dalam V-Model, pengujian validasi berlangsung terutama pada tahap awal 

(Graham dkk, 2006). V-Model menggambarkan relasi aksi-aksi jaminan kualitas 

pada aksi-aksi yang berkaitan dengan komunikasi, pemodelan, serta aktivitas-

aktivitas kontruksi pada tahap awal. Saat tim perangkat lunak bergerak ke bawah 



12 

 

pada sisi kiri V-Model, spesifikasi-spesifikasi kebutuhan, permasalahan-

permasalahan dasar dan solusi-solusinya diperhalus secara progresif menjadi 

semakin rinci dan semakin teknis. Saat kode program telah terbentuk, selanjutnya 

tim perangkat lunak bergerak ke atas melalui sisi kanan V-Model dan secara terus-

menerus melaksanakan sejumlah pengujian yang berbeda (tindakan-tindakan 

jaminan kualitas), yang pada dasarnya melakukan validasi pada masing-masing 

tahapan model yang telah diselesaikan saat tim perangkat lunak bergerak ke 

bawah pada sisi kiri model (Pressman, 2010).  

V-Model memberikan panduan bahwa pengujian perlu dimulai sedini 

mungkin dalam siklus hidup. Dalam V-Model ini digambarkan hubungan antara 

tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. V-Model 

(Sumber: Graham dkk, 2006) 

Tahapan yang ada pada V-Model dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

pengembangan sistem dan tahap pengujian sistem. Tahap pengembangan sistem 

terdapat lima tahapan yaitu user requirements, system requirements, global 

design, detailed design dan implementation. Sedangkan tahap pengujian sistem 
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terdiri dari empat tahapan yaitu component testing, integration testing, system 

testing dan acceptance testing.  

2.6.1. Tahap Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem ini terdapat lima tahapan yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

Implementation

User Requirements

System Requirements

Global Design

Detailed Design

 

Gambar 2.5. Tahap Pengembangan Sistem 

1. User Requirements 

Tahap user requirements dikenal juga sebagai tahap mendefinisikan 

kebutuhan pengguna. Output dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan 

pengguna. Tahap ini juga menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap 

sistem yang akan dikembangkan. 

2. System Requirements 

Tahap system requirements yaitu tahap mendefenisikan kebutuhan sistem. 

Setelah mengetahui permasalahan pada sistem yang berjalan, selanjutnya 

mencari solusi pada masalah tersebut. 

3. Global Design 

Pada tahap ini dilakukan perancangan (design) yang dimaksudkan untuk 

membuat pemodelan sistem baru yang dapat  mewakili sistem yang 

berjalan saat ini. Tujuan dari tahap adalah untuk menentukan bagaimana 

komponen software dari sistem informasi akan dijalankan pada hardware 
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yang ada di sistem. Dasar dari pemilihan arsitektur yang  akan digunakan 

berdasarkan beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, 

ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antara interface, detail 

teknologi yang dipakai. 

4. Detailed Design 

Pada tahap ini perancangan yang telah dilakukan sebelumnya dipecah 

menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul akan diberi 

penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan 

coding.  

5. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap keseluruhan aplikasi 

setelah tahap pengkodingan selesai. 

2.6.2. Tahap Pengujian Sistem 

 Terdapat lima fase pengujian yang dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

Component Testing

Integration Testing

System Testing

Acceptance Testing

Operational System

 

Gambar 2.6. Tahap Pengujian Sistem 

1. Component Testing 

Component testing juga dikenal sebagai unit, pengujian program yang 

mencari kesalahan serta memverifikasi fungsi perangkat lunak. Biasanya 

component testing terjadi dengan akses kode yang sedang diuji dan dengan 

dukungan pengembangan, seperti alat uji kerangka atau debug. Setelah 
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ditemukan kesalahan, biasanya dilakukan perbaikan pada kodingan 

tersebut (Graham dkk, 2006). 

2. Integration Testing 

Integration testing yaitu menguji antarmuka antar komponen. Pengujian 

integrasi harus dibedakan dari kegiatan integrasi lainnya. Idealnya penguji 

harus memahami arsitektur dan mempengaruhi perencanaan integrasi. Jika 

integration testing direncanakan sebelum komponen atau sistem dibangun, 

mereka dapat dikembangkan dalam urutan yang diperlukan untuk 

pengujian yang paling efisien (Graham dkk, 2006). Integration testing 

dapat dilakukan dengan pengujian blackbox seperti spesification based 

testing. 

3. System Testing  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk 

memastikan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan. Pengujian sistem 

sebenarnya adalah serangkaian pengujian yang berbeda-beda yang tujuan 

utamanya adalah untuk sepenuhnya mewujudkan sistem berbasis komputer 

(Pressman, 2015). Meskipun masing-masing pengujian memiliki tujuan 

yang berbeda, semua pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi 

bahwa semua elemen sistem telah terintegrasi dengan baik dan 

menjalankan fungsi yang telah ditetapkan (Pressman, 2015).  

Pengujian sistem berkaitan dengan kegiatan seluruh sistem sebagaimana 

ditentukan oleh ruang lingkup proyek atau produk yang dikembangkan 

(Graham dkk, 2006). System testing ini dilakukan terhadap aplikasi yang 

telah selesai dikembangkan. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan 

metode blackbox. 

4. Acceptance Testing 

Aceptance testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan 

apakah sistem sudah diterima oleh pengguna dan sudah memenuhi 

kebutuhan yang diminta oleh pengguna. Pada tahap ini, end-user yang 

terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi dan melaporkan 

permasalahan yang ditemukan. Hasil output pengujian ini adalah sebuah 
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dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah 

diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta.  

Ketika pengembang telah melakukan pengujian sistemnya dan telah 

memperbaiki semua atau sebagian besar kesalahan, sistem akan 

dikirimkan kepada pengguna untuk pengujian penerimaan. Acceptance 

testing paling sering difokuskan pada jenis pengujian validasi, dimana 

peneliti mencoba menentukan apakah sistem sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan (Graham dkk, 2006). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kelayakan dari perangkat lunak. Acceptance test dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode blackbox. 

5. Operational System 

Operational system adalah pemeliharaan sistem setelah digunakan selama 

beberapa tahun. Pengembangan dan proses uji yang dilakukan sama 

dengan sebelumnya, yaitu dilakukan pengujian ulang component testing, 

integration testing, system testing, dan acceptance testing. Proses 

pemeliharaan biasanya dilakukan untuk memperbaharui sistem yang 

sebelumnya (Graham dkk, 2006). 

2.7. Blackbox Testing 

Menurut Mustaqbal (2015), Blackbox Testing berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Blackbox 

testing bukanlah solusi alternatif dari whitebox testing tapi lebih merupakan 

pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh whitebox testing.  

Blackbox testing cenderung untuk menemukan hal-hal sebagai berikut 

(Mustaqbal, 2015): 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4. Kesalahan performansi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 
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2.8. User Acceptance Testing 

Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak akan diserahkan kepada 

pengguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak memenuhi harapan 

pengguna dan bekerja seperti yang diharapkan. Pada pengembangan perangkat 

lunak, user acceptance testing, juga disebut pengujian beta (beta testing), 

pengujian aplikasi (application testing), dan pengujian pengguna akhir (end user 

testing) adalah tahapan pengembangan perangkat lunak ketika perangkat lunak 

diuji pada dunia nyata yang dimaksudkan oleh pengguna (Simarmata, 2010). UAT 

atau uji penerimaan pengguna merupakan suatu proses verifikasi yang dilakukan 

oleh pengguna terhadap software yang dibangun sehingga menghasilkan dokumen 

yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa software yang telah dikembangkan 

telah dapat diterima oleh pengguna. UAT dapat dilihat pada Lampiran C. 

2.9. PyQGIS 

 PyQGIS merupakan singkatan dari Python dan QGIS, merupakan 

pengembangan pada aplikasi QGIS dengan membuat code python sehingga dapat 

dijalankan standalone. The QGIS systems itself is written in C++, and has its own 

set of APIs that are also written in C++. The Python APIs are implemented as 

wrappers around these C++ APIs (Sistem QGIS sendiri ditulis dalam bahasa 

C++, dan memiliki kumpulan API sendiri yang juga ditulis dalam bahasa C++. 

Python API diimplementasikan sebagai pembungkus di sekitar C++ API ini) 

(Westra, 2014). 

Starting from 0.9 release, QGIS has optional scripting support using Python 

language, We’ve decided for Python as it’s one of the most favourite languages 

for scripting, PyQGIS bindings depent on SIP and PyQt4. The reason for using 

SIP instead of more widely used SWIG is that the whole QGIS code depends on Qt 

libraries, Pyhton bindings for Qt (PyQt) are done also using SIP and this allows 

seamless integration of PyQGIS with PyQt (Mulai dari rilis 0.9, QGIS memiliki 

dukungan scripting opsional menggunakan bahasa python, kami telah 

memutuskan untuk python karena ini adalah salah satu bahasa yang paling favorit 

untuk scripting, binding PyQGIS bergantung pada SIP dan PyQt4, alasannya 
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untuk menggunakan SIP daripada SWIG yang lebih banyak digunakan adalah 

bahwa keseluruhan kode QGIS bergantung pada perpustakaan QT, python binding 

untuk Qt (PyQt) dilakukan juga menggunakan SIP dan ini memungkinkan 

integrasi PyQGIS dengan Qt) (QGIS, 2017). 

2.10. PostGIS 

 PostGIS merupakan program perangkat lunak open source yang 

menambahkan dukungan untuk objek geografis ke database relasional 

PostgreSQL. PostGIS mengikuti fitur sederhana untuk spesifikasi SQL dari Open 

Geospatial Consortium (OGS). Ada sembilan alasan yang mendukung 

penggunaan PostGIS menurut (Urbano, 2014): 

1. Kedua perangkat lunak tersebut free dan open source, jadi sumber 

keuangan apapun bisa digunakan untuk kostumisasi dan bukan lisensi 

perangkat lunak, dan dapat digunakan oleh penelitian kelompok yang 

bekerja dengan dana terbatas. 

2. PostgreSQL adalah sistem database yang maju dan banyak digunakan dan 

menawarkan banyak fitur yang berguna untuk pengelolaan data. 

3. PostGIS saat ini adalah salah satu database spasial paling banyak, walau 

bukan yang paling canggih. 

4. Ekstensi yang tersedia dan perkembangannya oleh komunitas IT sangat 

cepat. 

5. PostGIS mencakup dukungan untuk data raster, data spasial geografi jenis 

khusus, topologi dan jaringan, dan memiliki perpustakaan fungsi spasial 

yang sangat besar. 

6. Tersedia komunitas yang luas, aktif dan sangat kolaborasi untuk 

PostgreSQL dan PostGIS. 

7. Tersedia dokumentasi yang sangat bagus untuk PostgreSQL dan PostGIS. 

8. PostgreSQL dan PostGIS menerapkan standar secara luas, yang membuat 

mereka sangat interoperable dengan seperangkat alat lain untuk 

pengolahan data, analisis, visualisasi dan diseminasi. 
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9. Tersedia untuk semua sistem operasi dan arsitektur CPU yang paling 

umum, terutama x86 dan x86_64. 

2.11. Leaflet JavaScript 

 Leaflet merupakan JavaScript Library terkemuka yang bersifat 

opensource untuk membangun peta interaktif yang mobile friendly. Dengan 

ukuran sekitar 38 kb, leaflet memiliki semua fitur pemetaan yang paling 

dibutuhkan sebagian besar pengembang. Kelebihannya karena opensource lebih 

mudah dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dan mudah mengadaptasi 

teknologi baru pada GIS (Leaflet.JS, 2018). 

2.12. Web Geographic Information System (WebGIS) 

 WebGIS adalah suatu sistem yang dapat terhubung kedalam jaringan 

internet yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan 

data informasi bergeoreferensi atau data yang mengidentifikasikan lokasi objek 

tanpa adanya kebutuhan penggunaan software SIG (Kemenristek, 2013).  

WebGIS merupakan website yang terintegrasi dengan sistem GIS. Dimana 

GIS disimpan dan dijalankan di sebuah server GIS di internet. Server ini yang 

memproses file web GIS agar dapat ditampilkan di layar browser. Pada dasarnya, 

file GIS banyak menggunakan data vektor dalam pembuatannya. Sedangkan 

dalam website, browser tidak dapat membaca data vektor. Untuk itu dibutuhkan 

suatu alat atau software untuk mengkonversi format data vektor menjadi format 

data raster, agar dapat dibaca oleh web browser. 

2.13. Tile Map Service (TMS) 

 Tile Map Service adalah protokol untuk menyajikan peta sebagai ubin, 

yaitu membagi peta menjadi piramida gambar pada beberapa tingkat zoom. 

Dukungan penuh untuk protokol melibatkan sistem referensi spasial alternatif, 

sehingga TMS dapat dianggap sebagai setengah jalan antara fleksibilitas Web 

Map Service (WMS) dan kesederhanaan dari tilenames Peta Slippy yang 

digunakan pada server ubin Open Street Map utama, dan juga digunakan oleh peta 

google dan banyak penyedia peta lainnya (TMS - OpenStreetMap Wiki, 2018). 
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2.14. Apache 

 Apache Web Server awalnya dibuat pada tahun 1995 yang didasarkan dari 

server NCSA sebelumnya. Server NCSA dibuat oleh National Center for 

Supercomputing Application (yang juga mengembangkan browser Mosaic, 

pendahulunya hingga sebagian besar browser hari ini dan berhubungan dengan 

Netscape dan Mozilla serta pengaruh yang cukup besar termasuk MSIE).  

Sebagai web server, apache tergolong sukses terbukti pada bulan April 1996 

telah menyusul NCSA sebagai web server yang paling banyak digunakan di 

internet. Tugas utamanya adalah melakukan parse file apa saja yang diminta oleh 

browser dan menampilkan hasil yang benar sesuai code di dalam file tersebut. 

Apache cukup kuat dan bisa melakukan tugas apa pun sebagai web master (Kew, 

Nick, 2007).  

2.15. Codeigniter 

 Menurut Basuki (2010) bahwa Codeigniter adalah sebuah framework PHP 

yang dapat membantu mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi 

website berbasis PHP dibandingkan jika menulis semua kode program dari awal. 

Codeigniter menyediakan banyak library untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

umumnya ada pada sebuah aplikasi berbasis web. Selain itu, struktur dan susunan 

logis dari Codeigniter membuat aplikasi yang dibuat menjadi semakin teratur dan 

rapi. Dengan demikian developer dapat fokus pada fitur-fitur apa yang dibutuhkan 

oleh aplikasi dengan membuat kode program seminimal mungkin. Codeigniter 

pertama kali dibuat oleh Rick Ellis, CEO Ellislab, Inc. Ellislab, Inc merupakan 

sebuah perusahaan yang memproduksi CMS (Content Management System) yang 

cukup handal, yaitu ExpressionEngine. Saat ini, Codeigniter dikembangkan dan 

dimantain oleh ExpressionEngine Development Team (Tri, 2015). 

2.16. JavaScripts 

 Sejak publikasi edisi pertama pada tahun 1997, ECMAScript telah 

berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman umum yang paling banyak 

digunakan di dunia yang dikeluarkan oleh organisasi European Computer 

Manufacturers Association (ECMA). ECMAScript didasarkan pada beberapa 
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teknologi, yang paling dikenal adalah JavaScript (Netscape) dan Jscript 

(Microsoft) (Ecma International, 2018). Menurut Deitel (2012) JavaScript 

merupakan bahasa naskah yang sering digunakan terutama untuk menambah 

program pada halaman web sebagai contoh animasi dan interaksi dengan 

pengguna serta didukung oleh hampir seluruh web browser.  Berdasarkan definisi-

definisi dari para pakar dapat disimpulkan bahwa JavaScript adalah bahasa 

naskah berorientasi objek pada web browser untuk menambahkan fungsi interaktif 

yang membuat aplikasi web bersifat dinamis. 

2.17. Unified Modelling Language (UML) 

Unified  Modelling Language  (UML) adalah sebuah standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat 

analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman 

berorientasi objek (Shalahuddin, 2013). 

1. Use Case Diagram  

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan 

dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu (Shalahuddin, 2013). Syarat penamaan 

pada use case adalah nama didefinisikan menjadi sesimpel mungkin dan 

dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian apa 

yang disebut aktor dan use case. 

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 

belum tentu merupakan orang. 

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  



22 

 

2. Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. Yang pelu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

mengambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor, jadi 

aktivitas yang dapat di lalukan oleh sistem (Shalahuddin, 2013). Diagram 

aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal berikut: 

a. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

b. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem (user interface) 

dimana setiap akitivitas dianggap memiliki sebuah rancangan 

antarmuka tampilan. 

c. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

d. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Dalam pembuatan activity diagram, penggunaan dan penempatan simbol-

simbol harus sesuai dengan deskripsi dari simbol itu sendiri, agar 

perancangan sistem tergambar dengan jelas. 

3. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisan 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan 

variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau 

metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Shalahuddin, 

2013).  

Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan didalam diagram kelas agar antara 

dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sinkron (Shalahuddin, 

2013). 
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4. Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan 

diterima antar objek. 

2.18. Hutan Tanaman Industri (HTI) 

 Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.12/Menhlk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman 

Industri, Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dikelola dan 

diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alamiah serta dengan 

menerapkan prinsip ekonomi dalam pengusahaannya untuk memperoleh manfaat 

yang sebesar-besarnya. Agar pembangunan HTI memberikan manfaat yang 

optimal bagi pembangunan wilayah maka dalam pelaksanaannya perlu 

mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. Apabila di dalam rencana 

pembangunan HTI terdapat hak-hak masyarakat, maka hak-hak tersebut 

diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sifat usaha HTI adalah berjangka panjang dengan resiko yang tinggi 

sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional dan modal yang cukup besar. 

Agar investasi yang ditanam dapat kembali, diperlukan jangka waktu usaha yang 

relatif lama. Untuk itu jangka waktu Hak Pengusahaan HTI diberikan selama 35 

(tiga puluh lima) tahun ditambah dengan masa daur tanaman. Jangka waktu 

tersebut dipandang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi jaminan usaha 

pembangunan HTI. Karena pembangunan HTI memerlukan modal besar dengan 

jangka waktu pengembalian yang cukup lama, maka Pemerintah dapat turut 

membiayai dengan dana yang dipungut dari mereka yang menerima manfaat dari 

hasil hutan.  

Keikutsertaan Pemerintah ini dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan 

Modal Pemerintah (PMP) atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, 

modal asing diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan HTI. 
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Keikutsertaan modal asing ini hanya merupakan pelengkap bagi modal nasional 

yang ada, terutama pada unit HTI dengan Skala usaha yang memerlukan modal 

sangat besar. Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha HTI 

diperlukan peraturan yang mengatur tentang pemberian Hak Pengusahaan HTI 

dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 

2.19. Profil KPHP Model Tasik Besar Serkap 

 Hutan Produksi Tasik Besar Serkap merupakan salah satu Hutan Produksi 

yang terdapat di Provinsi Riau dan merupakan sisa hutan rawa gambut terbesar 

Sumatera yang terletak di pesisir Timur pulau Sumatera. Hutan Produksi Tasik 

Besar Serkap merupakan salah satu dari delapan blok kawasan yang memiliki 

nilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest) di Propinsi Riau (EoF, 

2005). Pada tahun 1997 World Resources Institute yang melakukan pemetaan 

hutan belantara di Sumatera menyatakan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap 

merupakan salah satu dari empat hutan belantara yang sangat penting di Sumatera. 

Namun akibat aktivitas eksploitasi dan konversi/alih fungsi terhadap hutan alam 

di kawasan ini, luasan tutupan hutan alam terus berkurang. 

Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1994 

mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau menetapkan kawasan ini 

sebagai Hutan Lindung Gambut. Penetapan kawasan ini sebagai HLG sesuai 

dengan Keputusan Presiden No.32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan 

lindung. Namun berdasarkan TGHK tahun 1986 kawasan ini berfungsi sebagai 

kawasan Hutan Produksi sehingga pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar 

selama ini dilakukan oleh pihak swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan 

dan Hutan Tanaman Industri. Wilayah KPHP Tasik Bersar Serkap ini merupakan 

Kawasan Hutan Produksi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986. 

Sejak tahun 1960-an seiring dengan komersialisasi hutan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah, sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan ini mulai 

memanfaatkan kayu sebagai sumber ekonomi. Mempertahankan ekosistem rawa 

gambut Semenanjung Kampar berarti satu upaya memberi kesempatan bagi 
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masyarakat untuk mengelola lahan dan sumber daya alamnya secara berkelanjutan 

dimana mereka tidak dimarginalkan dari tempat mereka bertahan hidup. 

Akhirnya, sebagaimana amanat Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan dimana wilayah hutan akan terbagi kedalam KPH, maka pada tahun 

2009, Pemerintah Provinsi Riau menyusun Rancang Bangun KPHP Model Tasik 

Besar Serkap. Kemudian, usulan Penetapan KPHP Model Tasik Besar Serkap 

(Kab. Pelalawan dan Kab. Siak) oleh Gubernur Riau (Surat No. 522/Dishut/19.22 

tgl 20 Sept 2010). Selanjutnya, Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: 

SK.509/Menhut-VII/2010 Tanggal 21 September 2010 menetapkan Wilayah 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tasik Besar Serkap Kabupaten 

Pelalawan dan Kabupaten Siak seluas 513.276 Ha. 

Penetapan KPHP Model Tasik Besar Serkap seluas 513.276 Ha sesuai SK 

Menhut Nomor 509/Menhut-VII/2010 mengacu kepada SK Menhut Nomor : 

173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di 

wilayah Provinsi Riau Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan (Tata Guna Hutan 

Kesepakatan/TGHK). Berdasarkan SK Menhut Nomor 509/Menhut-VII/2010 

Kawasan KPHP Model Tasik Besar Serkap terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, 

Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.  

 Struktur organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

 

 

 

 

 



27 

 

2.20. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak referensi yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Untuk melihat perbandingan penelitian 

sebelumnya maka dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 RD Akhmad Faizal P 

S(2016) 

Pembuatan Plugin 

Analisis Least-Cost Path 

Pada QGIS Untuk 

Penentuan Jalur Trase 

Jalan 

Menghasilkan plugin analisis 

least-cost path menggunakan 

algoritma anisotropic 

accumulated-cost surface dan A* 

(A-Star) pada perangkat lunak 

QGISuntuk penentuan jalur trase 

jalan. 

2 Daniel Becker, Christian 

Willmes, Georg Bareth, 

Gerd-Christian Weniger 

(2016) 

A Plugin To Interface 

Openmodeller From 

QGIS For Species’ 

Potential Distribution 

Modelling 

Menghasilkan plugin yang sangat 

membantu ketika menggunakan 

banyak kumpulan data geografis 

dan data lingkungan untuk 

menghasilkan sebuah inputan data 

dan konfigurasi file yang 

dibutuhkan untuk mengendalikan 

perintah openmodeller dari konsol 

perintah pada program.   

3 Haris Suryamen, Habibi 

Hsb(2017) 

 

Pembangunan Sistem 

Informasi Komoditi 

Berbasis WebGIS untuk 

Pertanian Perkebunan 

dan Kehutanan Daerah 

Tanjung Ray Maninjau 

Menghasilkan sistem informasi 

komoditi pertanian, perkebunan 

dan kehutanan Kecamatan 

Tanjung Raya Kabupaten Agam 

berbasis WebGIS dengan 

menggunakan metode Rapid 

Application Development. 

4 Baibul Tujni(2016) Perancangan Sistem 

Informasi Geografis 

Pertanian dan 

Perkebunan di Kabupaten 

Muara Enim Berbasis 

Web 

Menghasilkan Perancangan 

Sistem Informasi Geografis 

Pertanian Dan Perkebunan Di 

Kabupaten Muara Enim Berbasis 

Web. Hasil dari penelitian ini 

memberikan manfaat terutama 

bagi Pemerintahan karena dengan 

sistem informasi geografis 

memberikan kemudahan dalam 

penyampaian informasi kepada 

pemerintah dan masyarakat 

mengenai perkebunan dan 

pertanian diwilayah Kabupaten 

Muara Enim. 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5 Agustan Latif(2014) Desain Sistem Informasi 

Geografis Pemetaan dan 

Letak Kawasan Hutan 

Lindung Kabupaten 

Merauke 

Menghasilkan analisis data dan 

rancangan basisdata, serta 

tampilan aplikasi yang berfungsi 

untuk menampilkan peta dan 

legenda yang berisi keterangan 

peta. 

6 Husmul Beze, 

Kamasiah, 

Mardiana(2016) 

Pengembangan SIG 

Berbasis Web Pada 

Tutupan Hutan Kota 

Studi Kasus Kecamatan 

Samarinda Seberang dan 

Palaran 

Menghasilkan sistem informasi 

geografis berbasis web yang 

menampilkan peta hutan kota di 

Kecamatan Samarinda Seberang 

dan Palaran dan dapat 

memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang kondisi hutan 

kota tersebut. 

7 Sylvia Tri Yuliani, 

Bambang Sudarsono, 

Arwan Putra 

Wijaya(2016) 

Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

(SIG) Untuk Pemetaan 

Pasar Tradisional di Kota 

Semarang Berbasis Web 

Menghasilkan aplikasi SIG pasar 

tradisional berbasis web untuk 

melihat pemetaan pasar 

tradisional di kota Semarang. 

8 Yogi Ariandono, Amir 

Hamzah, Erna 

Kumalasari N(2014) 

Sistem Informasi Lokasi 

Industri di Kabupaten 

Serang Berbasis 

Geographic Information 

System (GIS) 

Menghasilkan sistem informasi 

lokasi industri di Kabupaten 

Serang berbasis GIS yang dapat 

menampilkan informasi geografis 

industri di Kecamatan Kabupaten 

Serang. 

9 Meiska Firstiara Maudi, 

Arief Laila Nugraha, 

Bandi Sasmito(2014) 

Desain Aplikasi Sistem 

Informasi Pelanggan 

PDAM Berbasis WebGIS 

(Studi Kasus : Kota 

Demak) 

Menghasilkan Desain Aplikasi 

Sistem Informasi Pelanggan 

PDAM Berbasis WebGIS. 

10 Shindy Mariska 

Zulkarnain, Bambang 

Sudarsono, Arief Laila 

Nugraha(2015) 

Pemanfaatan WebGIS 

Untuk Pemetaan 

Persebaran SPBU di Kota 

Semarang 

Menghasilkan Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis SPBU 

berbasis website. 

 

 


