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2.1  Sistem Informasi Geografis (SIG)  

Menurut Prahasta (2009) pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis 

merupakan gabungan dari tiga unsur pokok: sistem, informasi, dan geografis. 

Sistem informasi geografis atau SIG merupakan suatu sistem yang menekankan 

pada unsur informasi geografis. Istilah “geografis” merupakan bagian dari spasial 

(keruangan). Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian atau tertukar 

hingga timbul istilah yang ketiga, geospasial. Ketiga istilah ini mengandung 

pengertian yang sama di dalam konteks sistem informasi geografis (SIG). 

Penggunaan kata “geografis” mengandung pengertian suatu persoalan mengenai 

bumi: permukaan dua atau tiga dimensi. Istilah “informasi geografis” 

mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di 

permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak di 

permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang 

terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. 

SIG merupakan 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). 

 Geografis information system adalah sebuah sistem yang didesain untuk 

menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan 

menampilkan seluruh jenis data geografis. Akronim GIS biasanya dipakai sebagai 

istilah untuk geographical information science atau geospatial information studies 

yang merupakan ilmu studi atau pekerjaan yang berhubungan dengan geographic 

information system. Dalam artian sederhana sistem informasi geografis dapat 

disumpulkan sebagai gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem 

basis data (database) (Irwansyah, 2013). 
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GIS suatu ilmu untuk menentukan zonifikasi lahan, untuk mengetahui 

persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batubara, emas 

besi dan barang tambang serta kawasan lainnya. Kemudian berkembang di 

lingkungan pemerintahan dan militer (Defiariany, 2017). 

Sistem informasi geografis (SIG) merupakansistem 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 umu lainya (Redjeki, 2014). 

2.1.1 Model Data Spasial 

 Pada dasarnya secara umum, terdapat dua model data spasial; yaitu raster 

dan vektor. Meskipun demikian, seiring berkembangnya teknologi yang 

menyertainya, implementasi data spacial sudah berkembang  jauh. Pada mulanya 

setiap perangkat SIG memiliki data spasial dengan format tersendiri (native). 

Gambar data vector  dan raster  dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini; 

 
Gambar 2.1 Model Data Vector dan Raster 

(Sumber: Irwansyah, 2013) 
 

1.  Model Data Vector 

 Model data vector merupakan model data yang menyimpan, 

menempatkan menampilkan data spasial (keruangan) dengan 

menggunakan titik, garis dan poligon beserta atribut-atributnya yang 
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didefinisikan dalam sistem koordinat kartesian dua dimensi (x,y) 

(Fathurahma, 2012). 

a. Entitas Titik (Point) 

Entitas bergeometri titik meliputi semua objek geografis yang 

dikaitkan dengan pasangan kordinat (x,y). Entitas titik bisa memuat 

informasi ukuran tampilan dan orientasi simbol yang digunakan. 

Entitas titik akan diguanakan untuk menentukan lokasi kejadian 

kriminalitas. 

 
Gambar 2.2 Gambar Entitas Titik  

(Sumber: Fahurahma, 2012) 

b. Entitas Garis (Line) 

Entitas bergeometri garis didefinisikan sebagai unsur-unsur yang 

dibangun dengan menggunakan segmen-segmen garis dibentuk oleh 

dua titik koordinat yang menyimpan informasi yang berkaitan dan 

simbol yang digunakan untuk mempresentasikaanya, contoh; Jalan, 

Sungai 

 
Gambar 2.3 Gambar Entitas Garis 

(Sumber: Fahurahma, 2012) 
c. Area (polygon) 

Polygon merupakan representasi obyek dua dimensi, contoh: danau, 

persil tanah. 
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2.  Model Data Raster 

 Model data raster bertugas untuk menampilkan, menempatkan dan 

menyimpan konten data spasial dengan menggunakan struktur (semacam) 

matriks atau susunan piksel-piksel atau sel ini memiliki atribut (tunggal) 

tersendiri, termasuk koordinatnya yang unik. Akurasi spasial model data 

ini sangat tergantung pada resolusi spasial atau ukuran pikselnya (sel grid) 

di permukaan bumi. Sentitas-entitas spasial model raster juga dapat di 

simpan didalam sejumlah layer yang secara fungsionalitas direlasikan 

dengan unsur-unsur petanya. 

Gambar 2.4 Data Raster 
(Sumber: Prahasta, 2009) 

2.2  Kriminalitas 

Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan. Kejahatan 

merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban 

umat manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan 

melekat pada tiap bentuk masyarakat. Pidana atau tindak kriminal ialah segala 

sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas 

disebut seorang kriminal. Jenis tindakan kriminalitas terbagi menjadi empat yaitu; 

kejahatan konvensional (pencurian, penganiayaan, penggelapan, penipuan, 
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pembunuhan, perkosaan, pengrusakan), Kejahatan transnasional (narkoba, money 

loundering, terorr, human trafficking, cyber crime, penyelundupan), Kejahatan 

atas kekayaan negara (illegal logging, penambangan tanpa ijin, korupsi, 

perbankan), dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi (kerusuhan massa, konflik 

etnis, separatisme dan unjuk rasa). 

Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar 

hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku seorang kriminalitas di sebut seorang 

kriminal. Tindakan kriminalitas diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Kriminalitas merupakan 

segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis 

dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta 

norma-norma sosial dan agama (Rismayani, 2016). 

2.2.1 Kejahatan Konvensional  

 Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang dilakukan dengan motivasi 

dan modus kejahatan yang sering dilakukan, kejahatan konvensional terdiri atas 

tiga bagian utama, yaitu; 

1. Kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, penganiayaan 

dengan menggunakan alat berat (anirat), penganiayaan tanpa 

menggunakan alat berat (aniring), culik, peras/ancaman, pencurian 

dengan kekerasan (curas), perkosaan, zinah, dan pencemaran nama 

baik. 

2. Kejahatan terhadap harta benda seperti penipuan, penggelapan, 

pencurian dengan menggunakan alat berat (curat), pencurian tanpa 

menggunakan alat berat (curing), sengketa rumah, dan pencurian 

kendaraan bermotor. 

3. Kejahatan terhadap masyarakat seperti judi, pelacuran, ketertiban, dan 

pengrusakan. 

2.3  WEBGIS 

Agar sebuah komputer bisa berfungsi sebagai web server, perlu diinstal 

sejumlah perangkat lunak (software) pendukung, seperti  MySql, dan Php. 

MySQL merupakan aplikasi database server. MySQL digunakan untuk membuat 
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dan mengelola database beserta isinya. Sedangkan PHP (tepatnya, Interpreter 

PHP) adalah software yang berfungsi membaca script web yang ditulis dalam 

bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa 

pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP 

memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis 

(Terttiaavini, 2014). 

Menurut Gillavary (2002) dalam Riyanto (2010)  mendefinisikan sistem 

informasi geografis adalah sistem informasi geografis yang didistribusikan di 

seluruh lingkungan jaringan komputer untuk mengintegrasikan, menyebarkan, dan 

mengkomunikasikan sistem informasi geografis secara visual di World Wide Web 

melalui internet.  

Webgis merupakan Website yang terintegrasi dengan sistem GIS. Dimana 

GIS disimpan dan dijalankan disebuah server gis di internet. Server ini yang 

memproses file web gis agar dapat ditampilkan dilayar 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/software untuk mengkonversi format data vektor menjadi format data raster, 

agar dapat dibaca oleh web browser (Buchori, 2016). 

2.4  Leaflet 

Leaflet adalah perpustakaan JavaScript Open Source yang mobile-friendly 

untuk peta interaktif. An Open Source Javascript Library for Mobile Friendly 

Interactive Maps.Dengan file sebesar sekitar 38 KB, leaflet memiliki semua fitur 

pemetaan yang paling dibutukan pengembang. 

Leaflet dirancang dengan kesederhanaan, kinerja dan kegunaan. Dalam hal 

ini leaflet bekerja secara efesien di semua platform desktop dan seluler, dapat 

diperluas dengan banyak plugin, memiliki API yang indah, mudah digunakan dan 

terdokumentasi dengan baik, dan kode sumber sederhana yang mudah dibaca 

yang dapat berkontribusi (leafletjs.com, 2018). 

2.5  JSON (Java Script Object Nation) 

 JSON (Java Script Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 
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dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari 

bahasaa pemrograman javascript (Juansyah, 2015). JSON terdiri dari dua struktur, 

yaitu: 

a. Pasangan nama dengan nilai. Pada beberapa bahasa hal ini dinyatakan 

sebagai object, record, struct, dictionary, hashtable, keyedlist atau 

associative array. 

b. Daftar nilai terurutkan (anorderedlist of values). Pada kebanyakan bahasa, 

hal ini dinyatakan sebagai array, vector, list atau sequence.  

2.6  Heatmap 

 Heatmap adalah salah satu alat visualisasi terbaik untuk data poin yang 

padat. Heatmaps digunakan untuk memudahakan dalam pengidentifikasian cluster 

dimana ada konsentrasi tinggi suatu aktifitas. Heatmap juga berguna dalam cluster 

analysis atau hotspot analysis (Qgis.com, 2017). 

 Pada penelitian ini heatmap digunakan untuk pengelompokan data 

berdasarkan jumlah kerapatan dari kumpulan data titik-titik lokasi kejadian 

kriminalitas. Warna default pada heatmap adalah merah, kuning, hijau, dan biru. 

Warna biru muncul dikarenakan terjadinya pencampuran antara 2 warna. 

 

Gambar 2.5 Warna Default Heatmap 
(Sumber: Horák dkk, 2012) 

 Warna merah mengambarkan kerapatan titik antara 80-100%, warna 

orange mengambarkan kerapatan titik antara 70-80% warna orange dihasilkan 

dari pencampuran warna merah dan kuning, warna kuning mengambarkan 

kerapatan titik antara 60-70%, warna hijau akan mengambarkan kerapatan titik 

antara 50-60%, warna biru muda mengambarkan kerapatan titik 40-50% dan 

warna biru mengambarkan kerapatan titik dibawah 40%, hanya warna yang paling 

dominanlah yang akan muncul pada tampilan peta heatmap. 

 Setiap titik yang ada memiliki kordinat Longitude dan langtitude dari peta. 

Gambar 2.6 Mengambarkan elemen yang mewakili 2 titik heatmap dari warna 

yang paling panas sampai warna yang paling dingin. Warna panas terdapat pada 
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titik paling tengah dan semakin menjauhi titik tengah warna berubah menjadi 

semakin dingin. 

Gambar 2.6 Contoh Tampilan Heatmap Dengan 2 Titik 
(Sumber: Horák dkk, 2012) 

2.7  Google Geocoding 

 Geocoding adalah proses konversi alamat (seperti "1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA") menjadi koordinat geografis (seperti garis lintang 

37,423021 dan garis bujur -122,083739), yang bisa Anda gunakan untuk 

menempatkan marker pada peta, atau memosisikan peta. Geocoding 

terbalik adalah proses mengonversi koordinat geografis menjadi alamat yang bisa 

dibaca orang. Layanan geocoding terbalik pada Google Maps Geocoding API 

juga memungkinkan Anda menemukan alamat untuk ID tempat yang diberikan. 

Google Maps Geocoding API menyediakan cara langsung untuk mengakses 

layanan ini melalui permintaan HTTP. Contoh berikut menggunakan layanan 

Geocoding melalui Google Maps JavaScript API untuk memperagakan 

fungsionalitas dasar (developers.google.com, 2017). 

 Geocoding adalah sebuah fitur pada semua aplikasi geospasial. Geocoding 

mengonversi alamat jalan ke sebuah posisi latitude/longitude (pasangan koordinat 

x,y) sehingga bisa ditempatkan secara akurat pada peta. Geocoding menjadi 

sebuah proses yang lebih sulit jika alamat komplit tidak tersedia. Reverse 

Geocoding adalah proses kebalikan dari Geocoding yaitu mendapatkan lokasi dari 

https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro?hl=id#ReverseGeocoding
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro?hl=id#ReverseGeocoding
https://developers.google.com/places/place-id?hl=id
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sebuah segmen jalan ke sebuah titik dengan latitude/longitude  yang spesifik. 

Informasi yang didapatkan, yang terdiri atas koordinat, lokasi alamat dan jarak 

yang berarah dari titik referensi, bisa digunakan untuk proses routing atau 

pencarian POI (Point of interest) 

 Pada penelitian ini, output berupa nilai Json menampilkan output dalam 

JavaScript Object Notation (JSON). Parameter yang diperlukan dalam pembuatan 

sistem informasi geografis ini adalah menggunakan geocoding terbalik,  

yaitu: 

a. Latlng, yaitu nilai garis lintang dan garis bujur yang menetapkan lokasi yang 

diinginkan dalam memperoleh alamat terdekat yang bisa dibaca. Dimana 

pada kode aplikasi yang dibuat menggunakan lat: -0.788738, lng: 100.655636 

(nilai untuk daerah Kota Solok, dapat dilihat pada gambar 2.1) 

b. PlaceId merupakan parameter opsional, placeID merupakan ID tempat dari 

lokasi yang diinginkan dalam memperoleh alamat yang bisa dibaca orang.ID 

tempat adalah sebuah identifier unik yang bisa digunakan bersama Google 

API lainnya. 

 

Gambar 2.7 Kordinat Kota Solok 
(Sumber: Google.com) 
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2.8  Model Pengembangan Sistem 

 Pengembangan sistem informasi merupakan proses atau prosedur yang 

harus diikuti untuk melaksanakan seluruh langkah dalam menganalisis, 

merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall 

Model, yang dimulai dari tahapan requirement analisis, system design, coding, 

testing. Waterfall model adalah sebuah metode pengembangan sistem yang 

memiliki tahapan dan proses yang tidak akan dapat dilaksanakan jika tahapan 

sebelumnya belum dilakukan. (Rosa & Salahuddin, 2015). 

 Metode pengembangan sistem Model air terjun (waterfall) kadang 

dinamakan siklus hidup klasik (clasic life cycle), dimana hal ini mensyaratkan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan pada proses pengembangan perangkat 

lunak.Waterfall model adalah sebuah metode pengembangan sistem yang 

memiliki tahapan dan proses yang tidak akan dapat dilaksanakan jika tahapan 

sebelumnya belum dilakukan (Prahasta, 2009). 

 Model air terjun (waterfall). Model ini mengambil kegiatan proses dasar 

sepertispesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi, dan  mempresentasikanya 

sebagai fase-fase prose yang berbeda, seperti spesifikasi persayratan, perancangan 

perangkat lunak, implementasi, pengujian, dan  seterusnya (Sommerville, 2011). 

Requirement Defenition

System Design

Maintenance

System Testing

Implementation

 
Gambar 2.8 Waterfall Model 

(Sumber: Sommerville, 2011) 
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a. Requirment defenition atau analisis persyaratan adalah analisa terhadap 

kebutuhan dari pengguna atau user, yang mana kebutuhan pengguna 

ini didefinisikan secara detail dan didokumentasikan. 

b. Design atau rancagan sistem adalah proses merancang arsitektur sistem 

secara keseluruhan dan menentukan perangkat lunak serta perangkat 

keras yang dibutuhkan, tahapan ini mengambarkan sistem secara 

keseluruhan. 

c. Implementation atau tahapan implementasi merupakan proses 

merealisasikan program-program yang telah dirancang pada tahap 

design. 

d. Testing yaitu tahap integrasi dan pengujian  sistem dan memastikan 

bahwa sistem perangkat lunak sudah sesuai dengan spesifikasi dan 

kebutuhan yang ada pada tahap analisis. 

e. Maintenance atau tahap pemeliharaan adalah tahap dimana sistem 

sudah diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan spesifikasi dan 

kebutuhan pengguna. Apabila terdapat kesalahan pada tahap ini maka 

akan dilakukan perbaikan sistem. 

2.9  Pegujian Sistem 

 Pengujian adalah Salah satu cara untuk menilai kualitas suatu sistem, 

tujuan dari pengujian yaitu untuk mendeteksi kesalahan atau cacat yang terdapat 

pada sistem, kesalahan yang terjadi pada sistem akan mengakibatkan kegagalan. 

Dengan adanya pengujian yang dilakukan maka akan menyaring kesalahan yang 

terjadi dan dapat membantu meningkatkan proses pengembangan sistem (Graham. 

et all, 2006). 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan black box testing sebagai 

teknik pengujian sistem yang akan di bangun, Secara tradisional, teknik pengujian 

Perangkat Lunak dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam pengujian black-box. 

Pengujian black box juga disebut sebagai pengujian fungsional, pengujian 

fungsional teknik yang mendesain kasus uji berdasarkan informasi dari 

spesifikasi. Dengan black box penguji perangkat lunak tidak boleh (atau tidak) 

memiliki akses ke kode sumber internal itu sendiri. Pengujian black box tidak 
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berkaitan dengan mekanisme internal sistem; pengujian ini hanya fokus pada 

output yang dihasilkan sebagai respons terhadap input yang dipilih dan kondisi 

eksekusi (Nidhara, 2012). 

 Pengujian blackbox merupakan pengujian user interface kepada pengguna 

apakah sistem dapat dioperasikan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan 

memberikan data-data sample sebagai nilai masukan dan dibandingkan dengan 

informasi yang dihasilkan. 

Black Box Testing tertuju pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan 

pada spesifikasi fungsional program (Mustaqbal, 2015). 

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:  

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.  

2.10  Unifed Modeling Language (UML) 

Unifed Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti perangkat lunak. UML menawarkan sebuah 

standar untuk merancang model sebuah sistem (Yasin, 2012). 

 UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasi, menspesifikasikan, 

dan membangun sistem perangkat lunak. UML berorientasi objek, menerapkan 

banyak level abtarksi, tidak bergantung proses pengembangan, tidak bergantung 

bahasa dan teknologi, pemaduan beberapa notasi di bergam metodologi, usaha 

bersama dari banyak pihak, di dukung oleh kelas-kelas yang diintegrasikan KML 

(XMI). Standar UML dikelola oleh OMG (Object Management Group) 

(Hariyanto, 2004). 

2.10.1 Use Case Diagram 

Hal pertama yang harus dilakukan saat kita hendak menuliskan use case 

adalah mendefinisikan sejumlah “aktor” yang akan terlibat. Aktor merupakan 
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sejumlah orang (sarana) yang berbeda yang menggunakan sistem atau produk di 

dalam konteks fungsi-fungsi dan perilaku-perilaku yang harus di deskripsikan 

berikutnya. Aktor pada dasarnya mempresentasikan peran (role) yang orang 

mainkan saat sistem/perangkat lunak beroperasi (Pressman, 2012). 

Diagram usecase menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem yang lain yang berinteraksi 

dengan sistem yang sedang di bangun. Use case mengambarkan fungsionalitas 

sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan 

pemakai atau user (Sholiq, 2006). 

Diagram usecase digunakan untuk mendiskripsikan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh sistem. Diagram usecase menyediakan cara mendiskripsikan 

pandangan eksternal terhadap sistem dan interaksi-interaksinya terhadap dunia 

luar. Elemen diagram usecase adalah : 

1. Aktor 

Aktor adalah pemakai sistem, dapat berupa manusia atau sistem 

terotomatisasi lain. Aktor adalah sesuatu atau seseorang yang 

berinteraksi dengan sistem yaitu siapa atau apa yang menggunakan 

sistem. Yang dimaksud dengan berinteraksi adalah aktor mengirim atau 

menerima peasan ke atau dari sistem, atau mempertukarkan informasi 

dengan sistem  

2. Use Case 

Usecase adalah cara spesifik penggunaan sistem oleh aktor. Usecase 

mendefinisikan perilaku sistem atau bagian sistem dan merupakan 

deskripsi sekumpulan sekuen aksi termasuk varian-varian yang 

dilakukan sistem utuk memproduksi hasil atau nilai aktor. Usecase 

melibatkan iteraksi antara aktor-aktor dan sistem. 

3. Hubungan Antar Use Case 

Hubungan antar use case dengan use case lain berupa generalisasi 

antara use case, yaitu; 

a. Include, perilaku usecase merupakan bagian dari usecase yang lain 

b. Extend, perilaku usecase memperluas perilaku usecase yang lain  
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        Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 

Simbol Keterangan 

 

Aktor 

Seseorang atau sesuatu yang 

berinteraksi dengan sistem yang 

sedang dikembangakan 

Use Case 

Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit 

atau aktor. 

Association 
Relasi antara actor dan use case 

Generalisasi 

Untuk memperlihatkan struktur 

pewaris yang terjadi 

          (Sumber: Yasin, 2012) 

2.10.2 Activity Diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, 

proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram mempunyai 

peran seperti halnya flowchart, akan tetapi perbedaanya dengan flowchart adalah 

activity diagram bisa mendukung perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa. 

(Munawar, 2005). 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat 

juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use 

case. Aktivitas dalam digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar 

bersudut tidak lancip, yang didalam nya berisi langkah-langkah apa saja yang 

terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang 

menunjukkan dimulainya aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) 

yang menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan 

diamond. Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi 

diagram ini akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar. 
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Diagram aktivitas juga banyak di gunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

berikut: 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistemyang didefenisikan. 

2. Urutan atau pengelompokan tampilan dari system/user interface dimana 

setiap aktivitas di anggap memiliki sebuah rancangan antar muka 

tampilan. 

Rancangan tampilan dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu di defenisikan kasus ujinya. 

Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram 

Simbol Keterangan 

 
Titik awal 

 
Titik akhir 

 
Aktivitas 

 

Pilihan untuk pengambilan keputusan 

 

Fork; digunakan untuk menunjukkan 

kegiatan yang dilakukan secara paralel. 

 

Status akhir 

 

(Sumber: Munawar, 2005) 

2.10.3 Class Diagram 

 Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi).   
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Tabel 2.3 Simbol Class Diagram 

Simbol Keterangan 

 
Package 

Package merupakan sebuah bungkusan 

dari satu atau lebih kelas. 

 
Kelas / Class 

Kelas pada struktur sistem. 

 

 

 

 
Antarmuka/interface 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

 

 

Assiciation/Asosiasi 

Relasi antar kelas dengan makna umum. 

Asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 

 

 

Assisiasi berarah/ directed association 

Relasi antar kelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain. 

 

 

Generalisasi 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umum 

khusus). 

----------------------------- 

Ketergantungan/dependency 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

 

Agregasi/ aggregation 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part). 

(Sumber: Munawar, 2005) 

 

NewPackage

NamaClass

NewInterface
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2.11 Kepolisian Resor  Solok Kota 

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang professional untuk pencegahan 

kejahatan dan penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan yang kondusif di 

wilayah hukum Polres Solok Kota serta mewujudkan Polri sebagai institusi yang 

dipercaya masyarakat, maka Polres Solok Kota telah berpedoman kepada Grand 

Strategy 20 Tahun (Tahun 2005 s/d Tahun 2025) sehingga pembangunan Polri 

dimasa depan harus selaras dan seimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut: Trust Building, Partnership Building 

dan Strive For Excellence. (Sulistyo, 2017) 

Daerah hukum Polres Solok Kota terletak di 98 36” BT – 101 53” BB 

yang memiliki luas wilayah hukum 99,5 Km yang terdiri dari: 

a. 5 (lima) Kecamatan, dengan luas wilayah 934 Km yang berada di 

Kabupaten Solok.  

b. 2 (dua) Kecamatan, dengan luas wilayah: 57,4 Km yang berada di 

Kota Solok. 

c. 6 (enam) Polsek yang terdiri dari Polsek Kota Solok, Polsek X Koto 

Dibawah, Polsek X Koto Diatas, Polsek Junjung Sirih, Polsek Bukit 

Sundi dan Polsek IX Koto Sungai Lasi 

Perkembangan organisasi Polres Solok Kota didasari dengan undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata 

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, 

Berdasarkan hal tersebut diatas disusunlah organisasi tingkat Polres Solok Kota 

dengan jumlah struktur organisasi sebagai berikut: 

a. Organisasi Polres Solok Kota dibagi dalam dua tingkat: 

1. Markas Kepolisian Resor Solok Kota. 

2. Markas Kepolisian Sektor (Polsek). 

b. Susunan organisasi Polres Solok Kota terdiri dari: 

1. Unsur Pimpinan 

a. Kepala Kepolisian Resor Solok Kota. 
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b. Wakil Kepala Kepolisian Resor Solok Kota. 

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan  

a. Bagian Operasional (Bagops). 

b. Bagian Perencanaan (Bagren). 

c. Bagian Sumber Daya (Bagsumda). 

d. Seksi Pengawasan (Siwas). 

e. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam). 

f. Seksi Keuangan (Sikeu). 

g. Seksi Umum (Sium). 

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok 

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). 

b. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam). 

c. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). 

d. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). 

e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas). 

f. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara). 

g. Satuan Lalu Lintas (Satlantas). 

h. Satuan Tahanan dan Perawatan Barang Bukti (Sattahti). 

4. Unsur Pendukung 

a. Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Sitipol). 

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan 

a. Polsek Kota Solok (Kec. Lubuk Sikarah dan Kec. Tanjung 

Harapan). 

b. Polsek X Koto Dibawah (Kec. X Koto Singkarak). 

c. Polsek X Koto Diatas (Kec. X Koto Diatas). 

d. Polsek Junjung Sirih (Kec. Junjung Sirih). 

e. Polsek Bukit Sundi (Kec. Bukit Sundi) 25 

f. Polsek IX Koto Sungai Lasi (Kec. IX Koto Sungai Lasi)



 
 

 

Berikut ini adalah struktur organisasi Polres Solok Kota berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor Solok Kota; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Struktur Organisasi Reskrim Polres Solok Kota 

(Sumber : Polres Solok Kota 2017)

Kapolres 

Wakapolres 

Siwas 

 
 Polsek 

Unsur Pimpinan  

       Unsur Pelaksana Tugas  Kewilayahan 

Sipropam Sikeu Sium 

Satintelkam Sentra Pelayanan 

Subbagbinops 

      Unsur Pengawas Dan Pembantu Pimpinan 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

 penelitain terdahulu merupakan dasar atau acuan yang berupa teori-teori 

atau temuan yanag dapat dijadikan sebagai data pendukung. Data pendukung yang 

digunakan berupa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 

sedang di bahas dalam penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang di 

sajikan dalam betuk tabel 2.4 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti / Tahun Hasil / Keterangan 

1. (Efendi, dkk, 2016) Sistem 

Informasi Geografis Untuk 

Pendataan Sebaran Satwa 

Langka Di Indonesia 

SIG yang di bangun merangkum data satwa 

langka dapat membantu masyarakat dalam 

memberikan informasi mengenai satwa 

langka di Indonesia yang dilindungi oleh 

undang-undang. SIG data satwa ini 

memberikan informasi data satwa ke dalam 

bentuk peta dan berbasis web.  

2. (Meriana,2015) Perancangan 

sistem informasi daerah 

rawan kriminalitas di 

kabupaten  lahat. 

Hasil dari penelitain ini adalah sebuah 

sistem geografis mengenai lokasi rawan 

kriminalitas di daerah lahat. Penelitian ini 

menggunakan metode Prototyping untuk 

pengembangan sistem yang akan dibuat. 

3. (Septiandari, 2014) Sistem 

Informasi Geografis Daerah 

Rawan Kriminalitas di Kota 

Pontianak berbasis Web 

Pada penelitian ini dibuat sistem untuk 

memetakan wilayah rawan kriminal yang 

berada pada kota Pontianak. Penelitian ini 

menggunakan metode Small Area 

Estimation untuk menentukan area daerah  

rawan kriminalitas. 

5. (Akay dkk., 2016). Metode 

(UCD) Dalam Perancangan 

Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan Tindak Kriminalitas 

di  Kota Manado. 

Pada penelitian ini membahas mengenai 

perancangan geografis pemetaan tindak kriminal 

di kota manado dengan menggunakan UCD 

(User Centered Design) untuk menangkap 

kebutuhan pengguna. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu Lanjutan 

4. (Sophian, 2015) Sistem 

Informasi Kriminalitas 

Pada Polres Kerinci Kota 

Sungai Penuh 

Menggunakan Bahasa 

Pemograman Java 

Netbeans 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya sebuah 

Sistem Informasi PengolahanData 

Kriminalitas Pada PolresKerinci Kota Sungai 

Penuh,dengan penggunaan sistem yang 

komputerisasi yangberbasis database maka 

proses pengolahan data kriminalitas lebih 

cepat dan akurat. 

 


