
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi informasi geografi dibutuhkan untuk memperoleh informasi 

jarak antar daerah, lokasi, fasilitas, serta sumber daya alam. Informasi tersebut di 

perlukan untuk penelitian, pengembangan dan perencanaan wilayah, serta 

manajemen sumberdaya alam. Banyak penelitian yang dilakukan untuk 

mendorong adanya penemuan baru dalam dunia teknologi, salah satu penemuan 

tersebut adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic information 

system (GIS), GIS digunakan secara luas untuk mengakses informasi lokasi. 

Sistem informasi geografis merupakan sistem informasi yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis 

dan menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengolahan pengunaan lahan, 

sumber daya alam,  lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanana umum. 

(Redjeki,2016) 

SIG adalah suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumberdaya 

fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan 

bumi. Jadi SIG juga merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran 

informasi geografis (Prahasta, 2005)  

Kepolisian Resort Solok Kota adalah institusi negara yang berada di 

bawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk melayani masyarakat Kota Solok dalam proses penanganan 

berbagai macam permasalahan keamanan dan kriminalitas pada masyarakat Kota 

Solok. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bintara Administrasi 

(BAMIN) Briptu Dimas Agung Sulistyo menyebutkan,data kriminalitas pada 

tahun 2014 sebanyak 622 kasus, 2015 sebanyak 493 kasus, dan pada tahun 2016 

terjadi sebanyak 450 kasus. 
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 Dari data yang di peroleh kasus kriminalitas yang sering terjadi dapat 

dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini; 

Tabel 1.1 Kasus kriminal yang sering terjadi di Kota Solok 

No Kasus Kriminalitas Jumlah Kasus Tiap Tahun 

2014 2015 2016 

1 Pencurian 187 189 219 

2 Penganiayaan 122 92 64 

3 Pengelapan 77 52 44 

4 Pengrusakan 31 12 11 

5 Penipuan 67 33 27 
Sumber: Polres Solok Kota (2017) 

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak 

kriminalitas, anggota Reskrim melakukan pengolahan data kriminalitas. Data 

yang diolah berdasarkan pada setiap kasus kriminalitas yang terjadi setiap 

harinya, dan di dalam pengolahan data tersebut belum adanya pemantauan titik-

titik daerah rawan kriminalitas. Sehingga pihak kepolisian dan masyarakat tidak 

mengetahui daerah mana saja yang sering terjadi tindak kriminalitas, dan 

mengakibatkan kurangnya kewaspadaan terhadap pengamanan di daerah yang 

sering terjadi tindak kriminal. 

Dikarenakan belum adanya sistem informasi pengelolaan data kriminalitas 

dan pemetaan titik daerah rawan kriminalitas. Reskrim Polres Solok Kota 

melakukan pencatatan di papan tulis  mengenai informasi kasus kriminalitas di 

Kota Solok yang terjadi setiap bulanya, sehingga informasi tersebut tidak sampai 

kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi pendukung sistem 

informasi geografis yang mampu menganalisis dan memberikan informasi lebih 

lengkap agar dapat melakukan antisipasi yang cepat pada area atau daerah-daerah 

rawan kriminalitas. 

Dari permasalahan diatas maka akan di bangun sebuah sistem informasi 

pemetaan daerah rawan kriminalitas yang terkomputerisasi. sistem informasi ini 

merupakan suatu sistem yang mengelola data geografis atau pemetaan yang 

mampu membantu menganalisis dan memberikan informasi dengan baik untuk 

persebaran titik rawan kriminal di Kota Solok. Sistem informasi geografis 

diharapkan juga berguna untuk membantu anggota Reskrim, devisi pengamanan, 
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manajemen dan operasioanal agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara 

cepat dan tepat. Adanya sistem informasi geografis ini, diharapkan anggota 

Reskrim dapat meningkatkan pelayanan dan memudahkan penyampaian informasi 

terutama dalam urusan pengamanan, manajemen dan operasional keamanan 

daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis 

menjadikanya sebagai tugas akhir dengan judul: “Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Titik Lokasi Daerah Rawan Kriminalitas Kota Solok (Studi Kasus: 

Kepolisian Resor Solok Kota)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil suatu rumusan masalah 

yaitu bagaimana membangun sebuah sistem informasi geografis pemetaan titik 

lokasi daerah rawan kriminalitas Kota Solok. 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Daerah wilayah hukum Polresta Solok Kota yang diolah dari 

 tahun 2014-2016. 

2. Teknik yang digunakan adalah teknik perancangan Object Oriented 

Analysist Desaign (OOAD) dengan menggunakan tiga  diagram 

Unified Modeling Language (UML) yaitu Usecase Diagram, Activity 

Diagram dan Class Diagaram. 

3. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah System 

 Development Live Cycle Waterfall Model. 

4. Perancangan peta menggunakan QGIS desktop 2.14.0, Google Maps 

API, serta Bootleaf (Bootstrap+Leaflet). 

5. Kriminalitas yang dikaji adalah mengenai kejahatan konvensioal. 

6. Daerah yang di teliti yaitu tujuh kecamatan wilayah wewenang Polres 

 Solok Kota. 

1.4  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Memetakan daerah persebaran lokasi kejadian kriminalitas di kota 

solok. 
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2. Untuk membangun sistem informasi geografis daerah rawan 

kriminalitas di Kota Solok. 

3. Menghasilkan sebuah sistem informasi geografis berbasis web. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Menampilkan informasi lokasi/daerah rawan kriminalitas di Wilayah 

Kota Solok dalam bentuk sistem informasi geografis. 

2. Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan 

informasi mengenai daerah rawan kriminalitas dengan lebih cepat dan 

akurat. 

3. Membantu kinerja Reskrim Polres Solok Kota dalam memberikan 

informasi tentang letak geografis lokasi dan pemetaan daerah rawan 

kriminal di wilayah Kota Solok dengan cepat dan akurat. 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Laporan Proposal Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang saling 

berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari penelitian tugas 

akhir, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

 penelitian dan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah 

 yang mengacu pada beberapa literatur yang digunakan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang  

digunakan dalam penyusunan laporan penelitian. 

BAB IV     ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini Berisikan tentang analisa dan perancangan sistem 

informasi geografis kriminalitas di Kota Solok, perumusan 



5 

 

kebutuhan sistem baru (system requirement) berdasarkan 

kebutuhan user (user requirement), perancangan sistem, basis 

data, struktur menu, serta perancangan interface. 

BAB V       IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian sistem dan hasil pengujian. 

BAB VI     PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 


