
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, 

penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, 

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan 

sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Sedangkan Undang-Undang No 34 

Tahun 2005 Kawasan Sehat adalah  suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, 

aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan 

potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, 

kelompok usaha dan pemerintah daerah. 

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14°-101°34° Bujur 

Timur dan 0°25°-0°45° Lintang Utara, dengan ketinggian permukaan laut berkisar 

5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan 

landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh 

aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki 

beberapa anak sungai seperti sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, 

Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. 

Kota  Pekanbaru  sebagai  salah  satu  kota besar Indonesia dengan luas 

wilayah  632,26  Km²  yang  dibagi  dalam 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan,  

jumlah penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2016 mencapai 1.091.502 

jiwa. Kondisi yang seperti ini memperlihatkan bahwa Kota Pekanbaru pasti tidak 

lepas dari adanya titik-titik lokasi pemukiman padat hunian.  

Kota Pekanbaru memiliki kawasan perumahan seluas 10.914,44 Ha. Dari 

data Badan Statistik tahun 2014 menyebutkan jumlah rumah tangga di Pekanbaru 

mencapai 240.888 rumah tangga. Namun masih banyak jumlah dari bangunan 

yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 40% atau 
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100.000 bangunan dari jumlah total bangunan yang ada di Pekanbaru. Bangunan 

yang tidak memiliki IMB masih didominasi oleh rumah tempat tinggal pribadi 

atau non kompleks pemukiman yang dibangun oleh developer.  

Dengan pertambahan laju pembangunan di Pekanbaru, maka tidak lepas 

dari pemukiman padat hunian yang mengakibatkan pemukiman kumuh. Dari 

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016, Pekanbaru memiliki 

kawasan dan perumahan kumuh seluas 113,56 Ha yang meliputi Kecamatan 

Senapelan, Lima Puluh, Rumbai Pesisir, Rumbai, Pekanbaru Kota dan Payung 

Sekaki. 

Menurut Direktorat Pengembangan Pemukiman Departemen Pekerjaan 

Umum pada panduan identifikasi kawasan kumuh pada tahun 2006, terdapat lima 

kelompok yaitu tidak kumuh, kumuh berat, kumuh ringan, kumuh sedang dan 

sangat kumuh. Parameter pada variabel kriteria penentuan kawasan pemukiman 

kumuh sendiri meliputi vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah,   

kondisi   prasaran   dan   sarana,   serta komitmen  pemerintah. Penelitian kali ini 

membatasi parameter pada sarana dan prasarana yang meliputi data jalan, 

drainase, air bersih, air limbah dan persampahan. Maka dari itu diperlukan satuan 

pemetaan (mapping unit) yang digunakan sebagai acuan keruangan (spasial 

reference). Manfaat dari satuan pemetaan ini pertama adalah digunakan untuk 

mengaitkan parameter yang tidak memiliki acuan keruangan secara langsung. 

Sehingga parameter tersebut dapat dipetakan. Sedangkan yang kedua untuk 

memudahkan dalam proses scoring karena skor parameter ini akan dilakukan 

dalam tiap satuan pemetaan. 

Berdasarkan hasil wawancara pihak Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru 

yang didapatkan yaitu ditemukan identifikasi permasalahan yaitu hampir seluruh 

masyarakat Pekanbaru mengeluhkan akan infrastruktur, kesehatan, air bersih, 

semenisasi jalan dan drainase. Drainase yang buruk sering mengakibatkan banjir 

dimusim hujan. Sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan system 

gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi dan saluran pembuang utamanya 

yaitu Sungai Siak. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif datar menyebabkan 

sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik. 
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Dari data Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012 kondisi drainase Kota 

Pekanbaru yang kurang baik didominasi pada kecamatan Rumbai. Pada kondisi 

air limbah rumah tangga (diluar air jamban) masih menyatu dengan saluran 

drainase air hujan. Sampah juga menjadi masalah yang mendominasi di 

lingkungan. Sampah di Kota Pekanbaru dikelola oleh pemerintah dan masyarakat, 

namun belum semua timbulan sampah yang terjadi dapat dikumpulkan dan 

diangkut, perkiraan sementara baru sekitar 35% timbulan sampah yang terangkut, 

sisanya merupakan sampah yang dibuang secara ilegal dan dibakar. 

Dari permasalahan yang terjadi perlu solusi seperti informasi sebagai 

acuan sasaran bagi pihak yang berwenang untuk mengatasinya. Hasil analisis 

pembobotan dan scoring pada wilayah pekanbaru akan dijadikan tolak ukur 

dimana wilayah yang memiliki skor tertinggi akan dibenahi menjadi kawasan 

pemukiman layak huni. Maka penelitian kali ini, peneliti membangun sistem 

informasi geografis berbasis web untuk pemetaan wilayah yang berpotensi sebagai 

pemukiman layak huni dengan menggunakan metode scoring dan pembobotan.  

Selanjutnya dari hasil analisa dapat dilakukan pemetaan sistem informasi 

geografis  berbasis web untuk menampilkan visualisasi data hasil proses scoring 

dan pembobotan pemetaan sebaran wilayah yang berpotensi sebagai pemukiman 

layak huni. Peta yang dihasilkan dari analisa tersebut bisa dijadikan acuan untuk 

pengelolaan, perencanaan strategis dan evaluasi sasaran program pemerintah 

dimasa yang akan datang. Juga menyajikan informasi sangat berguna bagi 

pengelola dan pengambil keputusan untuk membantu memecahkan permasalahan, 

menentukan pilihan atau membuat kebijakan tata ruang melalui metode analisis 

data peta. Sebelumnya peneliti mengambil responden yang dipilih adalah 

responden yang mewakili tabel Responsibility, Accountability, Consult, and 

Inform (RACI) pada proses pengolahan data. Peneliti mengambil responden pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru kepada pihak-pihak yang berwenang 

yaitu kepala bidang perumahan dan pemukiman dan seksi sarana prasarana. Dari 

hasil wawancara kepada kepala bidang perumahan dan pemukiman dalam 

penataan pemukiman kumuh, pemerintah menyediakan dana hampir 50 milyar 

untuk perbaikan kualitas wilayah kumuh. Hambatan yang terjadi yaitu dana yang 
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besar dan perlu adanya kepedulian masyarakat dalam lingkungan. Penyebab 

spesifiknya termasuk dari tujuh indikator dalam panduan pelaksanaan peningkatan 

kualitas kawasan pemukiman kumuh tahun 2015 yakni bangunan gedung, jalan 

lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengeloaan air limbah, 

pengelolaan air lmbah, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran.   

Peneliti berharap dengan adanya pemetaan potensi daerah pengembangan 

kawasan pemukiman layak huni dapat memberikan informasi tempat hunian yang 

layak, sehat, nyaman dan aman.  Penelitian ini merujuk pada penelitan terdahulu 

oleh Pratama (2015), penelitian tersebut menyajikan informasi dimana letak 

kawasan kumuh pada Kabupaten Lombok Tengah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis 

menjadikan topik ini sebagai penulisan laporan tugas akhir dengan judul 

“Membangun Sistem Informasi Pemetaan Potensi Daerah Pengembangan 

Kawasan Pemukiman Layak Huni”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

membangun sistem informasi pemetaan potensi daerah pengembangan kawasan 

pemukiman layak huni untuk perencanaan strategis dan evaluasi sasaran program 

pemerintah dimasa yang akan datang.  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru pada 

tahun 2015-2016. 

2. Parameter yang digunakan untuk mendeteksi daerah yang berpotensi 

sebagai kawasan yang layak huni yaitu kriteria sarana dan prasarana.  

3. Wilayah yang dijadikan bahan penelitian yaitu Kota Pekanbaru. 

4. Metodologi pengembangan sistem adalah waterfall.  

5. Metode perancangan menggunakan Object Oriented Analisys and Design 

(OOAD) dengan tools 4 buah diagram Unified Modeling Language (UML) 

yaitu:  

a. Use case diagram. 
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b. Activity diagram. 

c. Sequence diagram. 

d. Class diagram.  

6. Pembuatan peta menggunakan  QGIS-OSGeo4W-2.14.1-1, framework bonfire 

dan bootleaf.  

7. Model pemetaan sistem informasi geografis yang digunakan adalah vektor. 

8. Metode analisis data spasial menggunakan scoring dan pembobotan.  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membangun sistem informasi geografis berbasis web untuk 

pemetaan wilayah yang berpotensi sebagai pemukiman layak huni yang 

memberikan informasi tempat hunian yang layak, sehat, nyaman dan 

aman. 

2. Untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dalam 

perencanaan strategis dan evaluasi sasaran program pemerintah dimasa 

yang akan datang serta menyajikan informasi yang berguna bagi pengelola 

dan pengambil keputusan untuk membantu memecahkan permasalahan, 

menentukan pilihan atau membuat kebijakan tata ruang melalui metode 

analisis data peta. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan, perencanaan 

strategis dan evaluasi sasaran program pemerintah dimasa yang akan 

datang. 

2. Dapat membantu masyarakat untuk memperoleh fasilitas  yang lengkap 

dari perencanaan program pemerintah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir 

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan 

laporan Tugas Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian dan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang mengacu 

pada beberapa literatur yang digunakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang urutan langkah-langkah yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, menganalisa serta memecahkan masalah yang diteliti 

dalam bentuk diagram alir (flowchart). 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang kebutuhan dan syarat dari sistem tersebut meliputi 

kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta membuat prototype 

perancangan sistem.  

BAB V IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN  

Bab ini berisi tentang implementasi sistem informasi geografis berbasis 

web  tersebut dan melakukan pengujian sistem hanya pada interface nya 

saja. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa, perancangan dan pembuatan sistem serta terdapat saran-saran yang 

dapat mendukung dari aktivitas instansi. 


