
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Perumahan dan Kawasan   

Sesuai dengan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 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. 

Dalam peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 2 Tahun 2016 perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 

layak huni. Sedangkan kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup 

di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan  yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

2.1.1  Pengertian Kawasan Pemukiman Kumuh 

Kawasan pemukiman kumuh adalah lingkungan  hunian  yang  kualitasnya  

sangat  tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak   

sesuai dengan tata ruang, kepadatan   bangunan   sangat   tinggi   dalam   luasan 

yang   sangat   terbatas,   rawan   penyakit   sosial   dan penyakit  lingkungan, serta 

kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang 

memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan 

penghuninya (Pramata, 2015). 

Kawasan Pemukiman, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak 

layak  huni  karena ketidak teraturan bangunan,  tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 

syarat. Pendapat lain tentang definisi pemukiman kumuh dinyatakan oleh  
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Pratama (2015) yaitu tempat  tinggal  penduduk  miskin  di  pusat  kota  dan 

pemukiman  padat  tidak  teratur  di  pinggiran  kota yang   penghuninya   

umumnya   berasal   dari   para migran  luar  daerah.  Sebagian  dari  pemukiman  

ini merupakan   pemukiman   yang   ilegal   pada   tanah yang  bukan  miliknya,  

tanpa  seijin  pemegang  hak tanah   sehingga   disebut   sebagai   pemukiman   liar 

(wild  occupation  atau  squatter  settlement).  Tanah- tanah  yang  diduduki  

secara  liar  ini  adalah  tanah-tanah  pemerintah  atau  negara,  misalnya  

sempadan sungai,  sempadan  pantai,  dan  tanah  instansi  yang tidak terawat. 

Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan   

kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

 Dalam peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 4 dalam kasus perumahan kumuh dan 

pemukiman kumuh dilakukan pemugaran untuk perbaikan dan pembangunan 

kembali perumahan kumuh dan pemukiman kumuh menjadi perumahan dan 

pemukiman yang layak huni. Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk 

mengembalikan fungsi sebagaimana semula.  

2.1.2   Penyebab Pemukiman Kumuh 

Menurut  Pratama  (2015)  penyebab munculnya    pemukiman    kumuh    

adalah sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat     

pendapatan  yang cukup. 

2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun     

prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan pemukiman baru. 

Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat 

secara swadaya memecah bidang tanah dan membangun pemukiman tanpa 

didasari perencanaan tapak (site plan) yang memadai.  Akibatnya  bentuk  

dan  tata letak kavling tanah menjadi  tidak teratur  dan tidak dilengkapi 

prasarana dasar pemukiman. Menurut  Pratama (2015)  penghuni  liar dan 

tempat tinggal kumuh terbentuk karena ketidak mampuan pemerintah kota 

dalam merencanakan dan penyediaan perumahan yang terjangkau bagi 
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kalangan yang berpendapatan rendah disuatu populasi perkotaan. Oleh 

karena itu bangunan liar dan pemukiman kumuh adalah solusi dari 

perumahan bagi populasi perkotaan yang berpendapatan rendah. Pada 

daerah mega urban atau area metropolitan, sebagian dari masalah terkait 

dengan koordinasi antara kekuasaan yang berbeda dalam pengelolaan 

pembangunan ekonomi, perencanaan kota, dana alokasi lahan.  Munculnya 

pemukiman liar dan pemukiman yang tidak layak huni sebenarnya 

merupakan kelemahan manajemen dalam mengelola tata ruang kota. 

Upaya telah dilakukan untuk mengurangi persoalan pemukiman kumuh 

yaitu dengan perbaikan kondisi lingkungan  dan membuat  rumah  susun  

yang  telah melibatkan partisipasi masyarakat (Pratama, 2015). 

 Menurut  Pratama (2015)  rumah  kumuh memberikan jawaban hidup bagi 

orang yang tinggal didalamnya. Tanpa bantuan sedikitpun dari pemerintah, 

penduduk mampu membangun perekonomian secara mandiri, dan tidak 

memerlukan  kredit  perbankan.  Penduduk  mampu memanfaatkan sumber daya 

yang amat terbatas agar dapat bertahan hidup dan umumnya mampu mendaur   

ulang bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi sesuatu  yang  berguna. Dengan  

demikian secara swadaya, kebutuhan dasar perumahan dapat dipenuhi. Secara   

ekonomi,   pemukiman   ini   juga memasok   barang   dan   tenaga   kerja   yang   

murah, terutama dalam sektor informal. 

2.1.3  Karakteristik dan Ciri-ciri Pemukiman Kumuh 

Dalam panduan identifikasi kawasan kumuh (2006) karakteristik 

pemukiman kumuh mempunyai kondisi perumahan   dengan   kepadatan   tinggi   

dan   ukuran unit  perumahan  relatif  kecil,  atap  rumah  di  daerah kumuh   

biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding. Karakteristik  pemukiman 

kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan rumahnya  yang  tidak  

permanen,  dengan  kerapatan bangunan  yang  tinggi  dan  tidak  teratur,  

prasarana jalan   yang   sangat   terbatas   kalaupun   ada   berupa gang-gang  

sempit  yang  berliku-liku,  tidak  adanya saluran drainase dan tempat 

penampungan sampah, sehingga   terlihat   kotor.   Menurut   hasil   penelitian 
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dalam panduan identifikasi kawasan kumuh (2006), pemukiman  kumuh  

memiliki  ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Fasilitas  umum  yang  kondisinya  kurang  atau tidak memadai. 

2. Kondisi  hunian  rumah  dan  pemukiman  serta penggunaan ruang 

ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. 

3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang  tinggi  dalam  

pengunaan  ruang- ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga 

mencerminkan adanya kesemrawutan tata  ruang  dan  ketidakberdayaan    

ekonomi penghuninya. 

4. Pemukiman  kumuh  merupakan  suatu  satuan-satuan  komuniti  yang  

hidup  secara  tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang 

jelas, yaitu terwujud sebagai: 

a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu 

dapat digolongkan sebagai hunian liar. 

b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau 

sebuah RW. 

c.  Sebuah    satuan    komuniti    tunggal    yang terwujud sebagai sebuah 

RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan 

bukan hunian liar. 

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen.         

Warganya mempunyai mata pencaharian  dan tingkat pendapatan  yang  

beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat 

pemukiman kumuh juga  dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas  

kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 

6. Sebagian  besar  penghuni  pemukiman  kumuh adalah mereka yang 

bekerja di sektor informal atau  mempunyai  mata  pencarian  tambahan 

di sektor informal. 
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2.1.4 Kriteria Kawasan Pemukiman Kumuh 

Untuk melakukan identifikasi kawasan pemukiman kumuh digunakan   

kriteria. Penentuan kriteria kawasan pemukiman kumuh dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan 

lokasi dengan rencana tata ruang, status tanah, letak lokasi, tingkat kepadatan   

penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota 

metropolitan seperti kawasan pemukiman kumuh teridentifikas yang saling 

berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang  menjadi bagian dari 

kota metropolitan. 

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan   

pemukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok kedalam  kriteria: 

1. Vitalitas Non Ekonomi. 

2. Vitalitas  Ekonomi Kawasan. 

3. Status  Kepemilikan Tanah. 

4. Keadaan Prasarana dan Sarana. 

5. Komitmen  Pemerintah Kota. 

6. Prioritas  Penanganan. 

Kegiatan penilaian kawasan pemukiman kumuh dilakukan dengan sistem 

pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan  bahwa 

setiap kriteria memiliki bobot pengaruh  yang  berbeda-beda. Selanjutnya dalam 

penentuan bobot kriteria bersifat relative dan bergantung pada preferensi individu 

atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh  masing-masing kriteria. 

1. Kriteria Vitalitas Non Ekonomi 

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan 

penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan 

peremajaan kawasan  kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan 

kawasan pemukiman   tersebut   apakah masih  layak  sebagai kawasan 

pemukiman atau  sudah  tidak  sesuai  lagi. Kriteria  ini  terdiri  atas  

variabel sebagai  berikut: 
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a. Kesesuaian   pemanfaatan   ruang   kawasan   dalam   Rencana   Tata   

Ruang Wilayah Kota (RDTK),  dipandang  perlu sebagai  legalitas 

kawasan  dalam  ruang kota. 

b. Fisik  bangunan  perumahan pemukiman dalam  kawasan  kumuh  

memiliki  indikasi terhadap penanganan kawasan pemukiman  kumuh   

dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan  intensitas  bangunan  

yang terdapat  didalamnya. 

c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan pemukiman kumuh yang 

dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan 

pemukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan  penduduk. 

2. Kriteria Vitalitas Ekonomi 

Kriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar 

sasaran program penanganan kawasan pemukiman  kumuh terutama pada 

kawasan kumuh sesuai gerakan city without slum sebagaimana menjadi 

komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini 

akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan pemukiman 

kumuh dalam kaitannya  dengan  indikasi pengelolaan  kawasan  sehingga  

peubah penilai  untuk  kriteria  ini meliputi: 

a. Tingkat   kepentingan   kawasan   dalam   letak   kedudukannya   pada   

wilayah kota, apakah kawasan  itu strategis  atau  kurang  strategis. 

b. Fungsi  kawasan  dalam  peruntukan  ruang  kota,  dimana  keterkaitan  

dengan  factor ekonomi  memberikan  ketertarikan  pada  investor  

untuk  dapat  menangani  kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang   

termasuk   dalam   kelompok   ini   adalah   pusat-pusat aktivitas bisnis 

dan perdagangan seperti pasar, terminal, pertokoan, atau  fungsi 

lainnya. 

c. Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencarian penduduk 

kawasan pemukiman  kumuh. 
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3. Kriteria Status Tanah 

Kriteria  status  tanah  sebagai  mana  tertuang  dalam  Inpres  No. 5  tahun  

1990  tentang Peremajan  Pemukiman  Kumuh  adalah  merupakan  hal  

penting  untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan 

pengurusan   masalah status tanah dapat menjadikan  jaminan  terhadap  

ketertarikan  investasi  dalam  suatu  kawasan  perkotaan. 

Perubah  penilai  dari  kriteria  ini  meliputi: 

a. Status pemilikan  lahan  kawasan  perumahan  pemukiman. 

b. Status  sertifikat  tanah  yang  ada. 

4. Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana 

Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan 

pemukiman  menjadi  kumuh,  paling  tidak  terdiri  atas: 

a. Kondisi  Jalan. 

b. Drainase. 

c. Air  bersih. 

d. Air  limbah Persampahan. 

5. Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat 

Komitmen pemerintah daerah dinilai mempunyai andil sangat  besar  

untuk  terselenggaranya  penanganan  kawasan  pemukiman  kumuh. Hal 

ini  mempunyai  indikasi  bahwa  pemerintah  daerah  menginginkan  

adanya  keteraturan pembangunan  khususnya  kawasan  yang ada  di 

daerahnya. Perubah  penilai  dari  kriteria  ini  akan  meliputi: 

a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan 

kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme  

kelembagaan  penanganannya. 

b. Ketersediaan  perangkat  dalam  penanganan,  seperti  halnya  rencana  

penanganan (grand scenario)  kawasan,  rencana induk (master  plan)  

kawasan  dan  lainnya. 

6. Kriteria Prioritas Penanganan 

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan 

kriteria lokasi kawasan pemukiman kumuh yang diindikasikan memiliki 
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pengaruh terhadap kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai   

kawasan   pemukiman penyangga. Kriteria  ini  akan  menghasilkan  lokasi  

kawasan  pemukiman  yang  prioritas ditangani  karena  letaknya  yang  

berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini  

menggunakan  variabel  sebagai  berikut: 

a. Kedekatan  lokasi kawasan  pemukiman  kumuh  dengan  pusat   kota 

metropolitan. 

b. Kedekatan lokasi kawasan pemukiman kumuh dengan kawasan pusat 

pertumbuhan  bagian kota  metropolitan. 

c. Kedekatan  lokasi  kawasan  pemukiman  kumuh  dengan  kawasan  

lain  (perbatasan) bagian  kota metropolitan. 

d. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang 

bersangkutan. 

2.1.5  Kawasan Kumuh di Pekanbaru 

Pada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 tentang 

Perumahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 189 Tahun 2014 Tentang 

Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, 

memutuskan: 

1. Menetapkan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota 

Pekanbaru sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru 

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.  

2. Lokasi Perumahan Kumuh di Kota Pekanbaru meliputi sejumlah 7 (tujuh) 

lokasi, di 6 (enam) Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kota 

Pekanbaru dengan luas total sebesar 113,56 Ha. Dalam keputusan tersebut 

terdapat. 

3. Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh ditetapkan 

berdasarkan hasil pendataan yang dlakukan oleh Pemerintahan Daerah 

dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan cara 

penetapan lokasi.  

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. 
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2.2  Sistem Informasi Geografis (SIG)  

Menurut Irwansyah (2013), SIG adalah sebuah sistem yang didesain untuk 

menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan 

menampilkan seluruh jenis data geografis.  

Kata GIS yang terkadang dipakai sebagai istilah untuk geographical 

information science atau geospatial information studies yang merupakan ilmu 

studi atau pekerjaan yang berhubungan dengan SIG. SIG dapat disimpulkan 

sebagai gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem basisdata 

(database). 

Hubungan SIG dengan proyek pemerintah sendiri telah diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), 

yaitu bertujuan untuk menyediakan akses terhadap IG dan mewujudkan 

penyelenggaraannya yang berdaya guna dan berhasil guna baik di pemerintahan 

maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat. IG dalam Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2011 adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat 

digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan 

keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 

Berdasarkan hal tersebut, IG menjadi bagian komponen penting dalam 

mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor 

publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan 

juga pada sektor perorangan dan kelompok orang, serta mendukung dalam 

pengambilan keputusan. 

 Membangun sebuah Informasi Geospasial Dasar (IGD) diperlukan 

kontribusi dan partisipasi dari Pemerintah Daerah. IGD dapat digunakan untuk 

mempercepat pemenuhan kebutuhan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), sehingga mendukung dalam 

membangun dan menata ruang serta mengupayakan nilai tambah atas sumberdaya 

alam yang di miliki daerah dengan tetap menjaga lingkungannya. Dengan begitu 

Pemerintah Daerah perlu mempercepat penyediaan IGD dengan spesifikasi 

berstandar nasional.  
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2.2.1   Konsep Real Word 

 Konsep real world merupakan sebuah cara bagaimana sistem informasi 

geografis mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan model menjadi 

sebuah sistem informasi geografis yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses 

dan dipresentasikan (Irwansyah, 2013).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan Konsep Real Word 

(Sumber: Irwansyah, 2013) 

Konsep real world memiliki lima tahapan, yaitu:  

1. Physicial Reality 

Merupakan tahapan di mana menganalisa dunia nyata yang akan dibuat 

menjadi sistem informasi geografis. 

2. Real world Model  

Tahapan mengubah objek-objek yang ada di dunia nyata menjadi model. 

3. Data Model  

Tahapan yang mengubah model-model objek dunia nyata menjadi sebuah 

tipe data. 

4. Database  

Menyimpan keseluruhan model data ke dalam sistem basisdata. 

5. Maps  

Merupakan hasil akhir dunia nyata yang dikonversi menjadi sebuah sistem 

informasi geografis. 
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2.2.2  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 di 

hasilkan. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan Data Raster dan Data Vektor 

(Sumber: Irwansyah, 2013) 

2.2.3  Model Data Vektor 

Dalam data vektor, bumi direpresentasikan sebagai suatu mosaik yang 

terdiri atas empat, yaitu: 

1. Garis (line). 

2. Poligon (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada 

titik yang sama). 

3. Titik (node yang mempunyai label). 

4. Nodes (titik perpotongan antara dua buah garis). 

 

Gambar 2.3 Contoh Data Vektor 

(Sumber: Irwansyah, 2013) 
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Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. 

Model data vektor berbasiskan pada titik dengan nilai koordinat (x,y) untuk 

membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi tiga bagian 

lagi, yaitu: 

1. Titik (point): representasi grafis yang tidak mempunyai dimensi tetapi 

dapat ditampilkan dalam bentuk simbol pada peta dan layar monitor. 

Contoh: Lokasi Fasilitas Kesehatan. 

2. Garis (line): bentuk linear yang menghubungkan dua atau lebih titik dan 

merepresentasikan objek dalam satu dimensi. Contoh: Jalan, Sungai. 

3. Area (polygon): representasi objek dalam dua dimensi. Contoh: Danau, 

Persil Tahan. 

2.2.4   Model Data Raster 

Data raster (atau disebut jugan dengan sel grid) adalah data yang 

dihasilkan dari Sistem Penginderaan Jauh (Irwansyah, 2013). Pada data raster, 

objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan 

pixel (picture element). Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixel 

yang dimiliki. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh 

satu sel, semakin tinggi resolusinya.  

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 semakin besar pula ukuran file. 

 

Gambar 2.4 Contoh Model Data Raster 

(Sumber: Irwansyah, 2013) 
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2.2.5  Sub-Sistem Sistem Informasi Geografis 

Data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dipecahkan harus di pilih dan diolah melalui proses yang akurat. Untuk keperluan 

tersebut sistem informasi geografis menyediakan sejumlah sub-sistem yaitu dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Diagram Sub-Sistem dari SIG 

(Sumber: Irwansyah, 2013) 

Penjelasan  pada Gambar 2.5 sebagai berikut: 

1. Data Input 

Sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan 

menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Sub-sistem 

ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau 

mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang 

dapat digunakan oleh perangkat sistem informasi geografis yang 

bersangkutan. 

2. Data Output 

Subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran 

(termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau 

Input Output 

Informasi 

Digitasi 

(softcopy) 

Data Output Data Input 
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sebagian basis data (spasial) baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy 

seperti table, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. 

3. Data Manajemen 

Sub-sistem ini mengorganisasikan data spasial maupun tabel-tabel atribut 

terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah 

dipanggil kembali atau di-retrieve, di-update, dan di-edit. 

4. Data Manipulasi 

Sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

sistem informasi geografis. Selain itu sub-sistem ini juga melakukan 

manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator 

matematis dan logika) dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi 

yang diharapkan. 

2.2.6  Tugas-Tugas Sistem Informasi Geografis 

 Tugas utama yang harus dilakukan oleh SIG terdapat enam, yaitu: 

1. Input data, sebelum data geografis digunakan dalam SIG, data tersebut 

harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses konversi 

data dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital disebut dengan 

digitizing. SIG modern bisa melakukan proses ini secara otomatis 

menggunakan teknologi scanning. 

2. Pembuatan peta, proses pembuatan peta dalam sistem informasi geografis 

lebih fleksibel dibandingkan dengan cara manual atau pendekatan 

kartografi otomatis. Prosesnya diawali dengan pembuatan basisdata. Peta 

kertas dapat didigitalkan dan informasi digital tersebut dapat 

diterjemahkan ke dalam SIG. Peta yang dihasilkan dapat dibuat dengan 

berbagai skala dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai 

dengan karakteristik tertentu. 

3. Manipulasi data, data dalam SIG akan membutuhkan transformasi atau 

manipulasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem. 

Teknologi SIG menyediakan berbagai macam alat bantu untuk 

memanipulasi data yang ada dan menghilangkan data-data yang tidak 

dibutuhkan. 
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4. Manajemen file, ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah 

data user semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah 

menggunakan Database Management System (DBMS) untuk membantu 

menyimpan, mengatur, dan mengelola data.  

5. Analisis query, sistem informasi geografis menyediakan kapabilitas untuk 

menampilakn query dan alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada. 

Teknologi SIG digunakan untuk menganalisis data geografis untuk melihat 

pola dan tren.  

6. Memvisualisasikan hasil, untuk berbagai macam tipe operasi geografis, 

hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau grafik. Peta sangat 

efisien untuk menyimpan dan mengkomunikasikan informasi geografis. 

Namun saat ini sistem informasi geografis juga sudah mengintegrasikan 

tampilan peta dengan menambahkan laporan, tampilan tiga dimensi, dan 

multimedia. 

2.2.7  Komponen Sistem Informasi Geografis 

Menurut Irwansyah (2013), komponen-komponen yang membangun 

sebuah SIG adalah: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Komponen SIG 

(Sumber: Irwansyah, 2013) 

Hardware 

Software 

Data 
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1. Computer System and Software  

Merupakan sistem komputer dan kumpulan piranti lunak (hardware dan 

software) yang digunakan untuk mengolah data. 

2.  Spatial Data 

Merupakan data spasial (bereferensi keruangan dan kebumian) yang akan 

diolah. Data spasial adalah data sistem informasi yang terpaut pada 

dimensi ruang dan dapat digambarkan dengan berbagai komponen data 

spasial yaitu titik, garis dan poligon. 

3. Data Management and Analysis Procedure  

Manajemen data dan analisa prosedur dengan menggunakan DBMS. 

4.  People  

Entitas sumber daya manusia terlatih yang akan mengoperasikan sistem 

informasi geografis yang berperan sebagai pengoperasi perangkat keras 

dan perangkat lunak, serta menangani data geografis dengan menggunakan 

kedua perangkat tersebut. 

2.3  Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (Internet)  

SIG merupakan sistem yang dibuat untuk mengintegrasikan data spasial 

(peta vektor dan citra digital), atribut (tabel sistem basis data), dan properties 

penting lainnya. Fungsionalitas SIG yang utama adalah kemampuannya menjawab 

hal yang terkait dengan analisis (query). SIG dapat memecahkan masalah analisis 

spasial, atribut maupun kombinasinya. Oleh karena itulah, SIG dapat 

mengotomatisasikan proses-proses analisis dan pembuatan peta digital. Seiring 

dengan bergesernya waktu, kebutuhan yang bertambah begitu pula perilaku 

manusia yang juga cenderung berubah serta didukung teknologi yang semakin 

canggih.  

Hal ini menyebabkan aplikasi SIG mengalami perubahan dalam konteks 

lingkungannya, yaitu dari aplikasi stand-alone menjadi aplikasi berbasis jaringan 

atau berbasis internet (web-based). Sehingga aplikasi tersebut dapat dinikmati 

oleh pihak lain yang digunakan untuk data sharing, spatial-based information 

provider bahkan dapat digunakan sebagai media promosi. Hal inilah yang 
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menyebabkan banyak pihak termotivasi untuk mengembangkan aplikasi SIG 

berbasiskan internet. 

2.4  Metode Analisis Data 

Metode analisis data berbeda dengan teknik analisis data. Metode analisis 

data lebih merujuk pada pendekatan yang lebih umum dan didalamnya terdapat 

teknik dari pendekatan tersebut. Berikut metode analisis data yang digunakan 

penulis sebagai acuan dalam penelitian sebagai berikut: 

2.4.1  Pembobotan Parameter 

Menurut Departemen Konservasi dan Sumberdaya dan Ekowisata 

Kehutanan Institut Pertanian Bogor (2011) pembobotan merupakan teknik 

pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara 

bersama-sama dengan cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut. 

Pembobotan dapat dilakukan secara objective dengan perhitungan statistic atau 

secara subyektif dengan menetapkannya berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Penentuan bobot secara subyektif harus dilandasi pemahaman tentang proses 

tersebut.  

Tujuan pembobotan parameter adalah untuk mengekspresikan seberapa 

besar pengaruh suatu parameter terhadap parameter lainnya (Selamat, 2002). Ada 

banyak metode untuk pembobotan ini, beberapa  yang   lazim   digunakan dalam 

SIG adalah pembobotan berdasarkan:  

1. Metode ranking.  

2. Metode rating.  

3. Metode perbandingan pasangan.  

4. Metode analisis trade off. 

Pengambilan  keputusan  spasial  yang  seringkali  menggunakan   banyak  

parameter  pasti  dihadapkan  pada  masalah  penentuan   tingkat  pengaruh  satu  

parameter terhadap parameter lain yang menyusun fungsi  keputusan. Pengambil 

keputusan biasanya harus melakukan pembobotan untuk setiap parameter  

berdasarkan  tingkat  pengaruh  atau  nilai penting parameter yang  bersangkutan. 

Nilai penting suatu parameter, dapat dilihat dari seberapa besar  bobot  yang  

diberikan  untuknya   dalam proses penentuan keputusan.  
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Normalisasi pembobotan biasanya dilakukan dengan cara menjumlahkan 

bobot keseluruhan parameter sehingga diperoleh  total  nilai  sebesar  1. Untuk  

sejumlah n parameter, himpunan bobot dapat didefinisikan pada Rumus 2.1 

sebagai berikut: 

 

W= ( W1,W2,W3,Wj,...Wn) 

ƩWj = 1 ............................................................................................................. (2.1) 

Pembahasan  berikut  akan  menjelaskan  bagaimana  caranya   memperoleh nilai 

untuk W1,W2,W3,Wj,...Wn. 

1. Metode  Ranking 

Metode ranking adalah metode yang paling sederhana untuk pemberian 

nilai bobot. Intinya setia parameter akan disusun berdasarkan ranking. 

Penentuan ranking bersifat subjektif, dan sangat dipengaruhi oleh persepsi 

pengambil keputusan. Penentuan  ranking  dapat  dilakukan  secara  

langsung,  misalnya parameter  paling  penting  diberi  nilai  1,  parameter  

penting diberi  nilai  2  dan  parameter  kurang  penting  diberi  nilai  3, 

atau dapat juga dengan pendekatan kebalikan misalnya parameter kurang 

penting diberi   nilai  1, penting   diberi nilai   2 dan paling penting bernilai 

3. Bilamana ranking telah ditetapkan, maka ada 3 cara untuk penentuan 

bobot setiap parameter, yaitu dengan pendekatan jumlah ranking, 

ketergantungan ranking,  dan eksponen  ranking. 

a. Jumlah  Ranking 

Pembobotan  dengan  cara  ini  dihitung  menurut  Rumus 2.2. 

 

wj =  (n  -  rj  +  1)/  ∑(n  -  rp  +  1) ............................................. (2.2) 

 

wj adalah  bobot  normal  untuk  parameter  ke  j  (j=1,2...n), n   adalah   

banyaknya   parameter   yang   sedang   dikaji,   p   adalah parameter  

(p=1,2...n)  dan  rj posisi  ranking  suatu  parameter. 
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Setiap parameter diberi bobot senilai  (n – rj + 1) dan kemudian  

dinormalisasi  dengan  ∑(n  -  rp  +  1). 

Contoh: 

Misalkan   ada   p   (p=1,2,3)   parameter   yang   diperlukan   untuk  

pengambilan   keputusan   pada   suatu   masalah. Misalkan   pula 

untuk setiap parameter diberikan ranking seperti yang disajikan  pada  

Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1  Ranking Parameter 

No Parameter Ranking 

1. Aksesibilitas 2 

2. Harga  Tanah 3 

3. Keamanan 1 

(Sumber: Selamat, 2002) 

Perhitungan   untuk   penentuan   bobot   masing-masing   parameter 

dapat  dilakukan  sebagai  berikut: 

Penentuan  bobot  untuk  parameter  ke  1, dari  Tabel 2.1  diketahui  n  

=  3,  r1 =  2, tinjau  dari Rumus 2.2. 

wj =  (n  -  rj  +  1)/  ∑(n  -  rp  +  1) 

w1 =  (3  -  2  +  1)/  {(3  -  3  +  1)+  (3  -  2  +  1)+  (3  -  1  +  1)} 

w1 =  2/  (1  +  2  +  3) 

w1 =  2/6  ≅  0,33 

jadi  bobot  untuk  parameter  1  ≅  0,33 

dengan  cara  yang  sama  diperoleh: 

w2 =  1/6  ≅  0,17 

w3 =  3/6  ≅  0,50 

Susun  kembali  Tabel  2.1 dengan hasil perhitungan jumlah ranking 

bisa dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini 
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Tabel 2.2 Hasil  Perhitungan  dengan  Jumlah  Ranking 

No Parameter Ranking 
Bobot 

(n   -   rj   +   1) 

No 

(wj) 

1. Aksesibilitas 2 2 0,33 

2. Harga Tanah 3 1 0,17 

3. Keamanan 1 3 0,50 

(Sumber: Selamat, 2002) 

b. Ketergantungan  Ranking 

Nilai bobot diperoleh dari normalisasi ranking setiap parameter. 

Rumus yang digunakan adalah seperti yang ditunjukkan oleh Rumus 

2.3. 

 

wj =  (1/rj)/  ∑(1/rk) ...................................................................... (2.3) 

 

Lihat  kembali  Tabel  2.1,  untuk  parameter  ke  1  dapat  dihitung 

bobotnya  menjadi: 

wj =  (1/rj)/  ∑(1/rk) 

w1 =  (1/2)/  (1/2  +  1/3  +  1) 

w1 =  3/11  ≅  0,27 

dengan  cara  yang  sama  diperoleh 

w1 =  2/11  ≅  0,18 

w1 =  6/11  ≅  0,55 

c. Eksponen  Ranking 

Bobot  parameter  ditentukan  dengan  Rumus 2.4 berikut: 

 

wj =  (n  -  rj  +  1)e/  ∑(n  -  rp  +  1)e .......................................... (2.4) 

 

Nilai e ditentukan secara iteratif,  dengan terlebih dahulu memberikan  

bobot  secara  apriori  untuk  parameter  terpenting. Apabila   nilai   e   

dapat ditentukan atau dianggap given, maka bobot  untuk parameter  

lain  dapat  ditentukan  dengan  mudah. Perhatikan,  apabila  e = 0  

maka  bobot  untuk  setiap  parameter akan memiliki nilai yang sama 
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dan apabila e = 1, maka perhitungan  bobotnya  akan  sama  dengan  

rumus  pada  persamaan 1 (lihat  bagian  a). 

2. Metode  Perbandingan  Pasangan 

Metode ini pada awalnya dikembangkan oleh Saaty (dalam Selamat, 2002) 

untuk  keperluan  proses  analitik  hirarki  Analytic  Hierarchy process 

(AHP). Bobot parameter ditentukan dengan cara normalisasi vector eigen, 

yang di asosiasikan dengan nilai eigen maksimum pada suatu  matriks 

rasio.  

Tabel 2.3 Skala  untuk  Perbandingan  Pasangan   

Nilai Definisi 

1 Sama  penting 

2 Sama  hingga  cukup  penting 

3 Cukup  penting 

4 Cukup  penting  hingga  tinggi  kepentingannya 

5 Tinggi  kepentingannya 

6 Tinggi  kepentingannya  hingga  sangat  tinggi 

7 Sangat  tinggi  kepentingannya 

8 Kepentingannya  sangat  tinggi  hingga  amat  sangat tinggi 

9 Kepentingannya  amat  sangat  tinggi 

(Sumber: Selamat, 2002) 

Tabel  2.4 Menentukan  Nilai  Penting  Parameter  Pasangan 

Parameter  1 Parameter  2 Nilai  Penting 

Keamanan Akses 4 

Keamanan Harga  tanah 7 

Akses Harga  tanah 4 

(Sumber: Selamat, 2002) 

Perhatikan Tabel 2.4 pada baris pertama, pasangan yang dibandingkan 

adalah parameter keamanan dengan akses. Untuk menentukan kesesuaian 

lokasi, mana yang lebih dahulu anda pertimbangkan keamanan atau 

aksesnya. Pada Tabel 2.4 tersebut diperlihatkan bahwa dibandingkan 

akses, maka keamanan adalah cukup penting sampai tinggi 

kepentingannya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan  

kesesuaian  lokasi.  
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TAHAP 1: Membuat Matriks Perbandingan Pasangan 

Tabel 2.4 yang telah disusun, dapat ditransformasi kedalam bentuk 

matriks, yang lazim disebut sebagai matriks perbandingan  pasangan  pada 

Tabel 2.5 berikut: 

Tabel 2.5 Perbandingan  Pasangan  Parameter 

Parameter Keamanan (k) Akses (s) Harga Tanah  (h) 

Keamanan (k) 1 4 7 

Akses (s) 1/4 1 4 

Harga Tanah (h) 1/7 1/4 1 

(Sumber: Selamat, 2002) 

TAHAP 2: Menghitung bobot parameter 

Tahapan  ini  meliputi  langkah-langkah  operasi: 

1. Penjumlahan nilai untuk setiap kolom pada matriks perbandingan 

parameter. 

2. Pembagian nilai setiap sel dengan nilai total pada kolom yang   

bersangkutan. Matriks hasilnya dinamakan sebagai  matriks  

perbandingan  pasangan  ternormalisasi. 

3. Menghitung nilai rata di setiap baris matriks ternormalisasi. 

Untuk   lebih   lengkapnya   dapat   dilihat   pada   Tabel   2.6  diketahui 

bahwa parameter keamanan merupakan  yang  paling  penting,  diikuti  

parameter  akses  dan kemudian  harga  tanah. 

Tabel  2.6 Penentuan  Bobot  Relatif  Parameter 

Parameter 
Langkah I Langkah II 

k s h k s h 

Keamanan (k) 1 4 7 0,7179 0,7619 0,5833 

Akses (s) 1/4 1 4 0,1795 0,1905 0,3333 

Harga Tanah (h) 1/7 1/4 1 0,1026 0,0476 0,0834 

 1,3929 5,2500 12,000 1,0000 1.0000 1,0000 

 Langkah III 

      Bobot 

Keamanan (k) ( 0,7179 +  0,7619 + 0,5833 ) / 3 = 0,6877 

 ( 0,1795 + 0,1905 + 0,3333 ) / 3 = 0,2344 

 ( 0.1026 + 0.0476 + 0.0834 ) / 3 = 0,0779 

  1.0000 

(Sumber: Selamat, 2002) 
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TAHAP 3: Estimasi rasio konsistensi 

Harus   ada   mekanisme   untuk   menentukan   apakah   perbandingan 

pasangan   seperti   yang   telah   dilakukan   pada   Tahap 1   benar- benar   

konsisten. Untuk itu,   pada   tahap   3   akan   dilakukan langkah  operasi  

berikut: 

1. Penentuan   vektor   jumlah   bobot   dengan   cara   mengalikan bobot 

parameter pertama (keamanan) dengan kolom pertama pada  matriks  

perbandingan  yang  awal  (Tabel 2.5), kemudian  mengalikan  bobot  

parameter  kedua  akses) dengan kolom   kedua,   seterusnya   bobot   

parameter ketiga (harga tanah) dengan kolom ketiga, dan akhirnya 

dilakukan penjumlahan  pada  setiap  baris. 

2. Menentukan vektor konsistensi dengan cara membagi vektor  jumlah  

bobot  dengan  bobot  parameter  (Tabel  2.6). Hasil  operasi  lengkap  

dapat  dilihat  pada  Tabel  2.7. 

Tabel  2.7  Menentukan  Rasio  Konsistensi 

Par Langkah I Langkah II 

k 
0,6877*1 + 0,2344*4 + 0,0779*7 

= 2.1702 
2,1706/0.6877=3,1563 

s 
0,6877*(1/4)+ 

0,2344*1+0,0779*4=0,7179 
0,7179/0,2344=3,0628 

h 
0,6877*(1/7)+0,2344*(1/4)+0,077

9=0,2347 
0,2347/0,0779=3,0128 

(Sumber: Selamat, 2002) 

Setelah menghitung nilai vektor konsistensi, kita harus menghitung  

pula   nilai untuk rata-rata konsistensi (λ) dan indeks konsistensi (CI). 

Nilai dapat dihitung dengan Rumus 2.5. 

 

λ =  (3,1563  +  3,0628  +  3,0128)/3  =  3,0773 ............................. (2.5) 

 

Nilai  CI  juga  dapat  dihitung: 

CI =  (λ  -  n)  /  (n  –  1) 

CI =  3,0773  -  3  /  3  –  1 

CI =  0,0387 
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Nilai   CI   menyatakan   seberapa   jauh   jarak   dari   konsisten, dari  sini  

kita  juga  dapat menghitung RI yaitu indeks acak, yang merupakan indeks 

konsistensi untuk setiap matriks perbandingan pasangan secara acak. Nilai 

RI bergantung pada seberapa banyak parameter yang sedang dibandingkan 

(lihat Tabel 2.8) dan digunakan untuk menghitung  rasio konsistensi  atau  

CR. 

CR =   CI/RI 

CR =   0,0387/0,58 

CR =   0,0666 

Nilai  Rasio  CR  didesain  sedemikian  rupa  untuk  mengikuti sifat  

berikut: 

Jika  CR<0,10  menunjukkan  tingkat  konsistensi  yang cukup  rasional  

dalam  perbandingan  pasangan jika  CR≥0,10  berarti  telah  terjadi  

penilaian  yang tidak  konsisten untuk kondisi kedua, maka perlu 

dilakukan perhitungan kembali terutama dalam menentukan tingkat 

kepentingan dari dua parameter yang sedang  dibandingkan. Dengan kata 

lain, nilai-nilai pada Tabel 2.5 perlu  disusun  ulang. 

Tabel  2.8 Indeks Inkonsistensi Acak  (RI)  untuk  n=1,2..15 

n RI n RI n RI 

1 0.00 6 1.24 11 1.51 

2 0.00 7 1.32 12 1.48 

3 0.58 8 1.41 13 1.56 

4 0.90 9 1.45 14 1.57 

5 1.12 10 1.49 15 1.59 

(Sumber: Selamat, 2002) 

TAHAP 4: Kesimpulan 

Dari perhitungan rasio konsistensi diketahui bahwa proses perbandingan   

pasangan   cukup   konsisten   (CR=0,0666<0,10), sehingga   nilai bobot 

untuk masing-masing parameter dapat ditetapkan sebagai  berikut:  

a. Bobot  untuk  parameter  keamanan =  0,6877 

b. Bobot  untuk  parameter  akses = 0,2344 

c. Bobot  untuk  parameter  harga  tanah  =  0,0779 
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2.4.2  Scoring  

Metode scoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap 

masing-masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. 

Penilaian  ini  berdasarkan  kriteria  yang telah ditentukan (Sholahuddin, 2015). 

Dalam menentukan penilaian scoring dapat dilakukan scoring subjektif 

yaitu dengan penetapan skor berdasarkan pertimbangan tertentu dan dilandasi 

dengan pemahaman proses atau scoring objektif yaitu dengan perhitungan stastik.  

Proses scoring berguna untuk memberikan nilai skor pada setiap parameter 

yang mempengaruhi wilayah tersebut dikatakan layak huni. Semakin besar 

pengaruhnya, semakin tinggi skornya. Untuk pemberian skor, diberikan skor 1 

pada parameter yang berpengaruh kecil dan skor 5 diberikan pada parameter yang 

berpengaruh besar. 

 Dalam menganalisis digunakan metode scoring. Sebelumnya terdapat 

kuisioner yang membantu mendeskripsikan karakteristik pemukiman pada 

wilayah studi. Masing-masing variable dalam sasaran ini memiliki parameter 

yang diadaptasi dari Identifikasi Kawasan Permukimah Kumuh Daerah 

Penyangga Kota Metropolitan (2006). Pembobotannya dapat dilihat pada Tabel 

2.9. 

Berdasarkan uraian-uraian pada Tabel 2.9 maka diketahui bahwa   

variabel-variabel pada kriteria-kriteria vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi,   

status tanah, kondisi prasarana dan sarana, serta komitmen pemerintah masing-

masing memiliki bobot 1 (satu)  satuan.  Dengan  satuan  yang  sama  maka  setiap  

variabel  kriteria  memiliki  bobot  yang sama  atau  setara.  Sedangkan  variabel  

pada  kriteria  prioritas  penanganan  memiliki  bobot secara  berurutan  masing-

masing 3 (tiga), 3 (tiga), 2 (dua), dan 2 (dua) satuan. Bobot yang berbeda akan  

menghasilkan  lokasi-lokasi  kumuh  yang  prioritas  untuk  ditangani. 
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Tabel 2.9 Pedoman Identifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh Daerah Penyangga  

Kota Metropolitan  

 

Kriteria Variabel Parameter Nilai Bobot 

Vitalitas 

Non Ekonomi 

Sesuai tata 

ruang 

Sesuai 25% 

Sesuai 25% - 50% 

Sesuai 50% 

50 

30 

20 

Kondisi Fisik 

Bangunan 

Pertambahan 

Bangunan 

liar 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Rendah 

50 

30 

20 

Kepadatan 

bangunan 

> 100 unit/ha 

80 - 100 unit/ha 

< 80 unit/ha 

50 

30 

20 

Bangunan 

   temporer 

> 50% 

25% - 50% 

< 25% 

50 

30 

20 

Building 

coverage 

> 70% 

50% - 70% 

< 50% 

50 

30 

20 
Jarak antar 

bangunan 

< 1,5m 

1,5m - 3,0m 

> 3,0m 

50 

30 

20 

Kondisi 

Kependudukan 

Kepadatan 

penduduk 

> 500 jiwa/ha 

400 - 500 jiwa/ha 

< 400 jiwa/ha 

50 

30 

20 

Pertumbuhan 

penduduk 

> 2,0% 

1,7% - 2,0% 

< 1,7% 

50 

30 

20 

Vitalitas 

Ekonomi 

Letak Strategis 

Kawasan 

Sangat strategis 

Kurang strategis 

Tidak strategis 

50 

30 

20 

Jarak ke Tempat 

Mata Pencaharian 

> 10 Km 

1 - 10 Km 

< 1 Km 

50 

30 

20 

Fungsi Kawasan 

Sekitar 

Pusat bisnis dan perkantoran 

Pusat pemerintahan 

Pemukiman dan lainnya 

50 

30 

20 

Status  

Tanah 

Dominasi Status 

Tanah 

Sertifikat hak milik 

Sertifikat hak guna bangunan 

Girik (bukan SHM atau SHGB) 

50 

30 

20 

Status Kepemilik

an 

Tanah 

Tanah negara 

Tanah masyarakat adat 

Tanah sengketa 

50 

30 

20 
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Tabel 2.9 Pedoman Identifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh Daerah Penyangga  

Kota Metropolitan (Lanjutan) 

(Sumber: Konsep Pedoman Identifikasi Kawasan Perumahan dan Pemukiman  

Kumuh, 2006) 

 

 

Kriteria Variabel Parameter Nilai Bobot 

Kondisi 

Prasarana 

Sarana 

Kondisi Jalan 

Lingkungan 

Sangat buruk > 70% 

Buruk 50% - 70% 

Baik < 50% 

50 

30 

20 

Kondisi Drainase 

Genangan > 50% 

Genangan 25% - 50% 

Genangan < 25% 

50 

30 

20 

Kondisi Air  

Minum 

Pelayanan < 30% 

Pelayanan 30% - 60% 

Pelayanan > 60% 

50 

30 

20 

Kondisi Air  

Limbah 

Pelayanan < 30% 

Pelayanan 30% - 60% 

Pelayanan > 60% 

50 

30 

20 

Kondisi  

Persampahan 

Pelayanan < 50% 

Pelayanan 50% - 70% 

Pelayanan > 70% 

50 

30 

20 

Komitmen 
Pemerintah 
Daerah 

Indikasi Keinginan Pembiayaan 

Sudah ada 

Dalam proses 

Belum ada 

50 

30 

20 

Upaya Penanganan Pembiayaan 

Sudah ada 

Dalam proses 

Belum ada 

50 

30 

20 

Prioritas 

Penanganan 

Dekat pusat kota 

metropolitan 

< 30 menit 

30 - 60 menit 

> 60 menit 

50 

30 

20 

Dekat kawasan pusat 

pertumbuhan metro 

< 30 menit 

30 - 60 menit 

> 60 menit 

50 

30 

20 

Dekat kawasan lain 

(perbatasan) metro 

< 30 menit 

30 - 60 menit 

> 60 menit 

50 

30 

20 
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2.5 RACI Chart 

Diagram RACI adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi area 

fungsional dan memetakannya ke dalam roles dan responsibilitas yang ada pada 

area fungsional.  

Penentuan responden dapat dilihat pada diagram RACI berdasarkan 

tingkatan tanggung jawab yang ada pada perusahaan. Tingkatan tanggung jawab 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. R (Responsibility) yaitu individu yang bertugas menyelesaikan pekerjaan 

sesuai rencana dan bertanggung jawab terhadap proses-proses agar 

berjalan sebagaimana mestinya. 

2. A (Accountability) yaitu individu yang bertanggung jawab terhadap segala 

aktivitas yang ada dan memiliki kewenangan untuk pengambilan 

keputusan di perusahaan. 

3. C (Consultancy) yaitu individu yang harus dimintai pendapat dalam 

pengambilan keputusan akhir dikarenakan pihak ini mempunyai 

pengetahuan lebih mengenai hal yang bersangkutan. 

4. I (Informational) yaitu individu yang harus menyebarluaskan informasi 

atas keputusan yang diambil sebagai langkah untuk pengambilan sikap 

selanjutnya. 
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2.6 Bahasa Pemograman dan Database 

Bahasa pemograman dan database menjelaskan tentang bahasa 

pemograman apa saja yang digunakan beserta penggunaan database. 

2.6.1 PHP 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessors yang digunakan sebagai 

bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. 

Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga 

perbaikan situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP merupakan 

software Open-source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta dapat 

didownload secara bebas dari situs resminya. 

2.6.2 Sejarah Singkat PHP 

PHP pertama kali diciptakan oleh Rasmus Ledorf pada tahun 1994. 

Awalnya, PHP digunakkan untuk mencatat jumah serta untuk mengetahui siapa 

saja pengunjung pada homepage miliknya. Rasmus Ledorf adalah salah seorang 

pendukung open source. Oleh karena itu, ia mengeluarkan Persona homepage 

tools versi 1.0 kemudian menambah kemampuan PHP 1.0 dan meluncurkan PHP 

2.0. 

Pada tahun 1996, PHP telah banyak digunakan dalam website di dunia. 

Sebuah kelompok pengembang software yang terdiri dari Rasmus, Zeew Suraski, 

Andi  Gutman, Stig Bekken, Shane Caraver dan Jim Winsted bekerja sama untuk 

menyempurnakan PHP 2.0. Kemudian pada tahun 1998 diluncurkan PHP 3.0. 

penyumpurnaan terus dilakukan sehingga keluar PHP 4.0 pada tahun 2000. Tidak 

berhenti sampai disitu, kemampuan PHP terus berkembang, kemudian dirilis PHP 

versi 5.0.   

2.6.3 Konsep Database 

Untuk memahami prinsip-prinsip perancangan database, yang perlu 

dipahami terlebih dahulu adalah konsep dasar dan terminologinya.  
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1. Entitas dan Relationship 

Hal yang sangat mendasar dan harus dipahami adalah pemodelan entitas 

dan relationship. Entitas adalah berbagai hal dalam dunia nyata yang 

informasinya disimpan dalam database. 

Sebagai contoh, kita dapat menyimpan informasi pegawai dan bekerja 

untuk departemen tertentu. Dalam kasus ini, pegawai merupakan suatu entitas dan 

departemen juga merupakan entitas. Relationship merupakan hubungan antara 

entitas. Sebagai contoh, seorang pegawai bekerja untuk suatu departemen. Bekerja 

merupakan relationship antara entitas pegawai dan entitas departemen. 

Relationship terdiri dari tiga derajat berbeda, yakni one-to-one, one-to-

many, many-to-many, one-to-on menghubungkan secara tepat dua entitas dengan 

satu kunci. Misalnya dalam satu perusahaan, satu orang pegawai memiliki satu 

Komputer kerja. One-to-many merupakan hubungan antara entitas dengan  kunci 

pada suatu tabel muncul berkali-kali dalam tabel lainnya. Misalnya banyak 

pegawai bekerja untuk satu departemen. Many-to-many merupakan hubungan 

yang paling sering menyebabkan permasalahan dalam prakteknya. Dalam 

hubungan many-to-many kunci utama dari tabel kedua dapat muncul beberapa kali 

dalam tabel pertama. 

2. MySQL 

Ada sejumlah paket RDBMS yang tersedia, program tersebut bervariasi 

dalam kemampuan, fleksibilitas, dan harga. Namun pada dasarnya semua bekerja 

dengan cara yang sama. MySQL adalah merupakan salah satu RDBMS yang 

gratis. Program ini sangat cocok berpasangan dengan bahasa pemograman PHP 

dengan beberapa pertimbangan. MySQL menggunakan suatu format standar SQL 

bahasa data yang terkenal.  

MySQL di lepas dengan suatu lisensi open source, dan tersedia secara 

cuma-cuma. MySQL bekerja pada berbagai sistem operasi dan banyak bahasa. 

MySQL bekerja dengan baik dan cepat dengan data yang besar.  

2.7  Metode Waterfall 

Metode pengembangan sistem dalam siklus hidup klasik (classic life 

cycle) merupakan pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan 
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spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta 

penyerahan sistem atau perangkat lunak kepada para pelanggan atau pengguna 

(deployment) dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang 

dihasilkan menggunakan pendekatan yang sistematis dan berurutan (Pressman, 

2012). Menurut Kadir (2003) metode waterfall merupakan metode yang sering 

digunakan oleh analisis sistem dalam pengerjaan dari suatu sistem yang dilakukan 

secara berurutan (linear). Metode pengembangan waterfall mempunyai 

keunggulan dalam membangun dan mengembangkan suatu sistem antara lain 

(Kadir, 2003): 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik, karena pelaksanaannya 

dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase 

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase 

berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen 

tertentu. 

Secara operasional langkah-langkah pengembangan sistem waterfall dapat 

dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Model Waterfall 

(Sumber: Kadir, 2003) 

Penjelasan dari Gambar 2.13  adalah sebagai berikut (Kadir, 2003): 

a. Analisa kebutuhan 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. 

Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, 

wawancara atau studi literatur. Sistem analis akan menggali informasi 
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sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem 

komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user 

tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirment 

atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 

user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi 

acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa 

pemograman. 

b. Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan 

perangkat pemodelan sistem seperti diagram alir data (data flow 

diagram), diagram hubungan entitas (entity relationship diagram) 

serta struktur dan bahasan data. 

c. Penulisan kode program 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design 

dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh 

programmer yang akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh 

user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka 

akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan 

testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem 

tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 

d. Pengujian program 

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 

keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan 

sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan 

terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna. 

e. Penerapan program dan pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami 

kesalahan, karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan 
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lingkungan (periperal atau sistem operasi baru) baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

2.8 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

OOAD adalah metode analisis yang memeriksa requirements dari sudut 

pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan 

yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-

objek sistem atau subsistem. 

2.8.1 Object Oriented Analysis (OOA) 

OOA merupakan tahapan perangkat lunak dengan menentukan spesifikasi 

sistem atau System Requirement Specification (SRS) dan mengidentifikasi kelas-

kelas serta hubungan satu terhadap yang lainnya. Proses memahami spesifikasi 

sistem, kita perlu mengidentifikasi para pengguna atau yang sering disebut 

sebagai aktor-aktor. Siapa aktor-aktor yang akan menggunakan sistem dan 

bagaimana mereka menggunakan sistem (Nugroho, 2005).  

Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk 

mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap objek-objek pada sistem yang 

bersangkutan. Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi, satuan informasi, 

gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam konteks representasi 

dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. Adapun aktifitas utama 

dari OOA adalah menganalisis masalah domain, menjelaskan sistem proses, 

mengidentifikasi objek, menentukan atribut, mengidentifikasi operasi dan 

komunikasi objek. 

2.8.2 Object Oriented Design (OOD) 

OOD adalah pekerjaan yang dilakukan untuk merancang kelas-kelas yang 

teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka (interface). Selama tahap ini 

kita mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang mendukung 

implementasi dari spesifikasi kebutuhan (Nugroho, 2005). Adapun proses pada 

OOD meliputi mendefenisikan konteks dan model dari penggunaan sistem, 

mendesain arsitektur sistem, identifikasi objek sistem utama, mengembangkan 

model desain serta menentukan interface objek. 
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2.9  Unified Modeling Language (UML) 

Salah satu tools yang bisa digunakan untuk menganalisis dan mendesain 

system menggunakan OOAD adalah UML. UML menyediakan beberapa diagram 

visual yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem (Shodiq, 2006). Ada 

beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain (Shodiq, 2006). 

1. Use Case Diagram  

Menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, 

peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang 

dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau 

pengguna. Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.10. 

Tabel 2.10 Use Case Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

2 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

di atasnya objek induk (ancestor). 

3 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasilyang 

terukur bagi suatu actorang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

(Sumber: Shodiq, 2006) 

2. Activity Diagram  

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

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

case. Aktivitas dalam diagram 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 
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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. Pelajari setiap penjelasan simbol activity diagram 

yang dijelaskan dalam Tabel 2.11 berikut: 

Tabel 2.11 Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antarmuka 

saling berinteraksi satu sama 

lain. 

2 

 

Decision 

State dari sistem yang 

mencerminkan pengambilan 

keputusan. 

3 
 

Initial Node 
Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali. 

4 
 Activity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5 

 

Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap 

tertentu berubah menjadi 

beberapa aliran. 

6 

 

Control Flow Arus aktivitas. 

7 

 

Receive Tanda Penerimaan. 

(Sumber: Shodiq, 2006) 

3. Sequence Diagram 

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case. Pelajari setiap penjelasan simbol sekuensial diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.12 berikut: 
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Tabel 2.12 Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Lifeline 

 

Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

3 
 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

4 

 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang 

melakukan suatu aksi. 

 (Sumber: Shodiq, 2006) 

4. Class Diagram 

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe 

objek pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. Para programmer 

menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. Case tool tertentu 

seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber untuk kelas-

kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan 

diagram ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem 

mempergunakan diagram ini untuk melihat rancangan sistem. Pelajari setiap 

penjelasan simbol class diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.13. 
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Tabel 2.13 Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 

Hubungan objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data 

dari objek yang ada di atas objek 

induk (ancestor). 

2 

 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

3 

 

Dependency 

Hubungan perubahan yang terjadi 

pada elemen mandiri (independent) 

akan mempegaruhi elemen yang 

bergantung pada elemen yang tidak 

mandiri. 

4 

 

Association 

Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

 

 (Sumber: Shodiq, 2006) 

2.10 Quantum GIS 

Dalam merancang aplikasi ini tentunya memerlukan analisis yang akan 

membantu dalam menganalisa apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan 

aplikasi nantinya. Perancangan sebuah aplikasi yang akan di lakukan pada laporan 

skripsi ini merupakan suatu rancangan aplikasi Quantum GIS dimana yang 

nantinya akan digunakan untuk melengkapi aplikasi yang di rancang, Perangkat 

lunak yang di gunakan adalah Quantum GIS. 

Menurut Budiyanto (2016), Quantum GIS adalah salah satu perangkat lunak 

yang bersifat open source. Quantum GIS dikembangkan oleh komunitas yang 

tergabung dalam qgis.org yang dipelopori oleh Gary Sherman. Software GIS ini 

memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan software GIS berbayar seperti 

produk-produk ESRI. Quantum GIS dapat digunakan untuk memproduksi peta 

dalam format shapefile (.shp) sehingga memudahkan pengguna yang terbiasa 

dengan berbagai produk Esri untuk memanfaatkan software ini. Keunggulan 

lainnya adalah karena sifatnya yang terbuka dan berbasiskan komunitas, pengguna 

Quantum GIS diiznkan untuk ikut mengembangkan berbagai kelemahan yang ada 

sehinggan Quantum GIS ini terus akan menjadi lunak yang lengkap. 
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2.11  Bonfire 

Bonfire menyediakan area admin bertenaga bootstrap yang siap untuk 

memindahkan kode. Mudah menata ulang tema, dan mengintegrasikan area admin 

secara otomatis kedalam modul anda sendiri. 

Bonfire adalah sebuah paket aplikasi “siap pakai” yang dibuat dari 

framework PHP CodeIgniter. Siap pakai di sini bukanlah Content Management 

System (CMS) seperti Wordpress atau Joomla yang tinggal merubah sedikit dan 

bisa di-upload untuk di-onlinekan, tapi sebuah aplikasi yang telah build-in dengan 

user management dan disertai dengan code builder yang memudahkan 

programmer membuat modul-modul tanpa menulis kode dari nol. Namun ketika 

akan menggunakan Bonfire kita harus punya dasar pemrograman CodeIgniter 

yang menjadi core atau inti dari Bonfire ini. 

2.12 Balsamiq Mockup 

Balsamiq Mockup adalah alat wireframing yang cepat yang membantu 

membuat sketsa menggunakan komputer. Membuat wireframes lebih cepat dan 

menghasilkan banyak gagasan sehingga pengguna dapat mudah dan lebih cepat 

dalam mengganti atau memperbaiki design dengan yang terbaik. 

2.13 Leaflet 

Leaflet adalah perpustakaan JavaScript Open Source yang mobile friendly 

untuk peta interaktif. Leaflet memiliki file sebesar sekitar 38 Kilobyte. 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 Aplication Progamming Interface 

(API) yang indah, mudah digunakan dan terdokumentasi dengan baik, dan kode 

sumber sederhana yang mudah dibaca yang dapat berkontribusi.  

2.13.1 Leaflet Draw 

Leaflet Draw tercipta dari sebuah kebutuhan pengguna untuk dapat 

menggambar polygon pada peta. Leaflet Draw mengembangkannya tidak hanya 

untuk poligon namun juga untuk jenis vektor lain. Leaflet Draw juga 

menyediakan fitur ubah dan hapus sehingga pengguna tidak hanya dapat 
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membuatnya. Sehingga Leaflet Draw dapat digunakan untuk menggambar, 

mengubah, dan menghapus vektor dan marker di peta Leaflet. Sistem berbasis 

peristiwa dapat menggunakan tindakan saat bentuk dibuat, diubah atau dihapus. 

2.13.2 Leaflet Moving Marker 

Leaflet Moving Marker adalah plugin untuk marker bergerak sepanjang 

polyline dengan durasi yang sesuai dengan Leaflet Javascript. Sangat berguna 

untuk mewakili transportasi atau barang bergerak lainnya dengan cara kerja 

memindahkan penanda dari titik A ke titik B dengan polyline. 

2.13.3 Leaflet Marker Cluster 

Leaflet Marker Cluster adalah plugin untuk pengelompokan marker. 

Karena hampir setiap orang yang memiliki peta dengan banyak marker akan 

memiliki marker yang saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih akan 

membuat peta terlihat berantakan dan ramai dan untuk memperbaikinya 

digunakan teknik clustering marker, teknik ini adalah pengelompokan marker 

yang saling berdekatan satu sama lain pada setiap tingkat zoom. 

2.14  Profil Studi Kasus 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru terletak di Jl. Parit Indah, Simpang 

Tiga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas pemerintah Kota Pekanbaru di bidang pembinaan Pekerjaan 

Umum sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Pekanbaru. 

2. Menyelengggarakan pembangunan infrastruktur di bidang ke-PU-an. 

3. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk yang telah ditetapkan 

4. Memfasilitasi program kegiatan di bidang ke-PU-an yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Propinsi sesuai dengan 

kebijakan daerah. 
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2.14.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Cipta Karya 

1. Tugas Pokok 

Dinas  Pekerjaan Umum memiliki tugas pokoknya yaitu: 

a. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan 

unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 

b. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan 

perumusan untuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Bangunan, 

Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Jaringan Air Minum 

maupun Air Bersih. 

2. Fungsi  

Dinas  Pekerjaan Umum memiliki fungsi yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Tata Bangunan, Penyehatan 

Lingkungan dan Pengembangan Air Minum maupun Air Bersih. 

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

di Bidang Tata Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan 

Air Minum dan Air Bersih. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Tata Bangunan, Penyehatan 

Lingkungan dan Pengembangan Air Minum dan Air Bersih. 

d. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2.14.3 Visi dan Misi 

1. Visi  

“Terwujudnya pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat dan 

nyaman, serta prasarana jalan dan prasarana pengairan yang handal”. 

2. Misi 

a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir. 

b. Meningkatkan fungsi jaringan jalan dalam kota. 

c. Mewujudkan sarana dan prasarana pemukiman. 

d. Membantu pembangunan gedung-gedung perumahan, dan utilitas 

pemerintahan kota lainnya. 
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e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan mitra kerja 

lingkup pekerjaan umum.  

2.15 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian terdahulu  telah dilakukan oleh Pratama (2015) dengan judul 

“Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan di Lingkungan Juring Leneng 

Kabupaten Lombok Tengah” dapat disimpulkan bahwa pemukiman kumuh 

pada Juring Leneng berada pada tingkat kekumuhan berat. Perlu adanya 

peremajaan pemukiman kembali dan penangangan dari segi fisik bangunan, 

penyediaan bak sampah, penanganan limbah dan perbaikan jalan 

lingkungan. 

 

Gambar 2.9  Hasil Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan di Lingkungan Juring 

Leneng Kabupaten Lombok Tengah 

(Sumber: Pratama, 2015) 

2. Penelitian terdahulu  telah dilakukan oleh Sholahudin (2014) dengan judul 

“SIG Untuk Memetakan Daerah Banjir Dengan Metode Scoring dan 
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Pembobotan (Studi Kasus: Kabupaten Jepara)” dapat disimpulkan bahwa  

Kabupaten Jepara tergolong rawan banjir dimana wilayah pesisir pantai 

Kabupaten   Jepara   lebih   rawan   banjir dibandingkan    dengan    wilayah    

bagian tengah atau dataran tingginya. Secara  umum  Kabupaten Jepara 

termasuk   kedalam   kelas   rawan   banjir dengan  karakteristik  fisik  

wilayah rawan, yaitu kelas daerah pesisir pantai, dan  juga  daerah  yang  

memiliki  banyak sungai pada kecamatannya. Peta  kerawanan banjir yang 

menggunakan parameter kelas curah hujan rata-rata  bulanan dan tahunan 

hampir sebagian besar mewakili kejadian nyata di lapangan  untuk pemetaan 

daerah rawan banjir kabupaten Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Peta Rawan Banjir Tahunan Kabupaten Jepara 

(Sumber: Sholahudin, 2014) 

 

3. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Heriadi (2016)  dengan judul 

“Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kawasan Pertambangan 

Timah Berbasis Web Studi Kasus di Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Bangka Tengah”. Dapat disimpulkan bahwa  dalam   pembuatan   

aplikasi Sistem Informasi Geografis pemetaan kawasan pertambangan timah 
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berbasis web yang ada di Bangka Tengah ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Dengan adanya aplikasi ini pemerintah  maupun  masyarakat  bisa 

dengan   mudah   untuk   mencari   dan mendapatkan  informasi  tentang  

letak kawasan  pertambangan  yang  ada  di Bangka Tengah. 

b. Sistem  yang  dibangun  dapat memberikan  informasi  tentang kawasan 

pertambangan selama 24 jam melalui web GIS. 

c. Dibangunnya   sistem informasi geografis   ini,   pemerintah   maupun 

masyarakat  dapat  mengetahui  letak, luas   area   pertambangan   timah   

dan nama  perusahaan  yang  memilki  izin resmi  yang  mengelola  

pertambangan tersebut di daerah Bangka Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Peta Titik Lokasi Tambang 

(Sumber: Heriadi, 2016) 

4. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Advianty (2013) dengan judul 

“Tingkat Partispasi Masyarakat pada Pemukimah Kumuh Kabupaten Ploso”  

yang telah dipublikasikan pada tahun 2013. Dapat disimpulkan bahwa 

Kelurahan Ploso memiliki 8 RW yang memiliki pemukiman  kumuh.  Dari  

unit  penelitian  tersebut  diketahui bahwa  terdapat  2  kategori  tingkat  

kekumuhan,  yaitu  tingkat kekumuhan   tinggi   dan   sedang.   Tingkat   

kekumuhan   tinggi pada  RW  II  dan  tingkat  kekumuhan  sedang  pada  

RW  I,  III, IV, V, VIII, X dan XI. Dari   hasil   analisis   crosstab   yang   

dilakukan, diketahui bahwa  perbedaaan  tingkat  kekumuhan  berbeda  pula  
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tingkat partisipasi masyarakatnya. Pemukiman dengan tingkat kekumuhan 

tinggi   berada   pada   tangga   tingkat   partisipasi ketiga,   Pemberian 

Informasi. Berbeda dengan pemukiman dengan tingkat kekumuhan sedang 

yang tangga tingkat partisipasinya   bervariasi   mulai   dari   tangga   tingga   

tingkat ketiga, Pemberian  Informasi, keempat yaitu Konsultasi, hingga 

tangga partisipasi kelima yaitu Perujukan. Dari analisis tersebut  dapat  

diketahui  bahwa  pemukiman  dengan  tingkat kekumuhan lebih tinggi   

memiliki tingkat partisipasi yang cenderung lebih rendah bila dibandingkan 

dengan pemukiman dengan tingkat kekumuhan yang lebih rendah. 

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bayuaji (2016) dengan judul 

“Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem 

Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara)” yang telah 

dipublikasikan pada tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penentuan tingkat ancaman bencana tanah longsor dilakukan dengan 

cara menggabungkan dan pembobotan parameter curah hujan, tata guna 

lahan, geologi dan kelerengan. Metode yang digunakan adalah tumpang 

susun atau yang disebut overlay dari setiap parameter, maka diperlukan 

bobot dan skor dari hasil kali harkat dan bobot setiap parameternya 

untuk didapatkan klasifikasi tingkat kerawanan.  

b. Pemetaan risiko bencana tanah longsor menggunakan metode Standar 

Nasional Indonesia (SNI) diperoleh hasil kesesuaian 60% sedangkan 

untuk peta risiko tanah longsor menggunakan metode Analythical 

Hierarchy Process (AHP) diperoleh nilai kesesuaian sebesar 45% 

terhadap kondisi sebenarnya di lapangan.  

c. Pemetaan risiko bencana bencana tanah longsor diperoleh dari hasil 

overlay peta ancaman, peta kerentanan dan peta kapasitas. Pemetaan 

ancaman bencana tanah longsor metode SNI berdasarkan buku Katalog 

Methodologi Penyusunan Peta Geohazard dengan GIS. Sedangkan 

untuk metode AHP dilakukan wawancara kepada dua narasumber yaitu 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara dan Kepala Bagian 

Geologi Minyak dan Gas dari Dinas ESDM Kabupaten Banjarnegara. 
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Sedangkan untuk pembuatan peta kerentanan dan kapasitas berdasarkan 

PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 yang telah disesuaikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.12 Peta Resiko Bencana Metode SNI 

(Sumber: Bayuaji, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.13 Peta Resiko Bencana Metode AHP 

(Sumber: Bayuaji, 2016)  

 


