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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah di tetapkan Undang-

Undang darurat No 19/1957 yang kemudian di undangkan dengan Undang-Undang 

No 61 tahun 1958. Provinsi Riau merupakan gabungan dari sejumlah kerajaan 

Melayu yang pernah berdiri di rantau ini, diantaranya ialah kerajaan Indragiri (1658-

1838), Kerajaan Siak (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-

Lingga (1824-1913) dan banyak lagi kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau 

Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis (Tim Bina Program, 2014). 

Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang pekerjaan 

umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan 

pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum, permukiman dan prasarana wilayah yang 

diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada daerah 

Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan di 

bidang Pekerjanaan Umum (PU), meliputi: 

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PU (Subdin Perencanaan). 

2. Pengembangan Sumber Daya Air (Subdin PSDA). 

3. Pengembangan Prasarana jalan (Subdin Bina Marga). 

4. Tata Ruang dan Permukiman (Subdin Cipta Karya). 

Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan, 

DPU Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah 

tangga daerah dalam bidang ke-PU-an, desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas 

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugasnnya DPU Provinsi Riau mempunyai fungsi 

perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, bidang Bina Marga dan bidang 
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Cipta Karya, serta bidang Perumahan Pemukiman yang menyelenggarakan sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ke  

PU-an. 

2. Menyelenggarakan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana alam di 

bidang ke PU-an. 

3. Melaksanakan tugas bidang ke PU-an. 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijalankan oleh masing-masing bagian atau 

bidang atau unit pelaksana teknis, yaitu: Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, 

Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pemukiman, Unit Pelaksanaan 

Teknis Pengujian, Unit Pelaksanaan Teknis Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sumber 

Daya Manusia, Unit Pelaksanaan Teknis Wilayah I, II , dan III. 

2.1.1 Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebinamargaan 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

2.1.2 Fungsi 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan. 

2. Perencanaan program kerja kebinamargaan. 

3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang jalan 

dan jembatan. 

4. Pembinaan dan fasilitas bidang jalan dan jembatan lingkup Provinsi dan 

Kabupaten atau Kota. 

5. Pelaksaan tugas dibidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan jalan 

dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan. 

6. Pelaksanaan tugas  pembantuan dibidang jalan dan jembatan. 

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan. 



 

 

 

10 

 

8. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 

9. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana alam 

dibidang kebinamargaan. 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2.1.3 Visi dan Misi 

1. Visi 

Tersedianya infranstruktur jalan dan jembatan dalam mewujudkan 

masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi. 

2. Misi 

a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Bina Marga dan membangun 

kerja sama antar pemangku kepentingan. 

b. Melaksanakan pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan untuk 

memacu laju pertumbuhan ekonomi dan membuka daerah terisolir sesuai 

dengan pemanfaatan ruang Provinsi Riau. 

c. Memelihara jalan dan jembatan untuk memperlancar arus barang dan 

jasa. 

d. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan. 
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2.1.4 Struktur Organisasi Bidang Bina Marga Provinsi Riau 

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Subbag Keuangan 

dan Perlengkapan

Subbag Perencanaan 

Program
Subbag Umum

UPT Bina Marga 

Wilayah III

UPT Bina Marga 

Wilayah II

UPT Bina Marga 

Wilayah I
UPT Pengujian UPT Jasa Kontruksi

Bidang 

Pemeliharaan

Bidang Pengembangan 

dan Peningkatan Jalan
Subbag Bina Teknik

Subbag Perencanaan 

Umum dan 

Penganggaran

Seksi Pengendalian 

dan Pelaporan

Seksi Perencanaan 

Teknis dan 

Pengembangan

Seksi Pembangunan 

dan Peningkatan Jalan

Seksi Pembangunan 

dan Peningkatan 

Jembatan 

Seksi Adm Teknis dan 

Peningkatan Jalan & 

Jembatan

Seksi Pemeliharaan 

Jalan

Seksi Pemeliharaan 

Jembatan

Seksi Adm Teknik 

dan Peningkatan 

jalan & Jembatan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang Bina Marga 

(Sumber: Data Primer, 2017) 

 

2.2 Jembatan 

Jembatan merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk melintasi 

lalulintas dari rintangan yang berupa, sungai ataupun saluran air, lembah, jurang, 

danau, dan jalan raya ataupun jalan kereta api, harus direncanakan dengan 

menggunakan jenis struktur dan bahan konstruksi yang tepat sehingga dicapai 

optimalisasi perencanaan sesuai dengan fungsinya. Pelaksanaan jembatan beton di 

lapangan lebih rumit dibandingkan dengan jembatan baja, hal ini disebabkan oleh 

kesulitan–kesulitan dalam kontrol kualitas dan pengawasan pelaksanaan. Oleh sebab 

itu, saat ini jembatan rangka baja banyak dipilih dalam pembangunan jembatan 

terutama jembatan dengan bentang panjang.  
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2.2.1 Klarifikasi Jembatan Menurut Material Jembatan 

1. Jembatan Baja  

Jembatan dengan material baja merupakan jembatan yang banyak digunakan 

disamping jembatan dengan material beton. Jembatan jenis ini bermacam-

macam tipe dan bentuknya, seperti Jembatan Gelagar Biasa, Jembatan 

Gelagar Box, Jembatan Gelagar Plat Girder, Jembatan Rangka Batang, dan 

Jembatan Gantung yang sangat tergantung dari bentang jembatan.  

2. Jembatan Beton  

Jembatan dengan material beton banyak digunakan dan perkembangan 

teknologi jembatan beton sangat pesat baik teknologi strukturnya maupun 

cara pelaksanaannya. Jembatan dengan material beton sering dilaksanakan 

dengan cara cor ditempat atau dengan beton pracetak. Tipe jembatan beton ini 

antara lain: Jembatan Monolit, jembatan Prategang, dan Jembatan Komposit.  

2.2.2 Kondisi Jembatan 

Pada kolom kondisi, diisi dengan kondisi jembatan secara umum, dimana nilai 

kondisi jembatan sesuai dengan Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Nilai Kondisi Untuk Inventarisasi 

No Keterangan 

1   Jembatan atau elemen dalam kondisi baik dan tanpa kerusakan. 

2 Jembatan atau elemen mengalami kerusakan ringan dan secara struktur 

tidakmembahayakan, hanya diperlukan pemeliharaan rutin. 

3 

Jembatan atau elemen mengalami kerusakan yang memerlukan 

pemantauan dan diperlukan perbaikan. Secara struktur jembatan 

tersebut memerlukan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi pada 

bagian-bagian komponen sekunder. 

4 
Jembatan atau elemen sudah mengalami kerusakan yang secara 

struktur diperlukan tindakan secepatnya. Komponen utama jembatan 

sudah menunjukkan gejala yang berbahaya. 

5 Jembatan atau elemen dalam kondisi kritis. 

6 Jembatan atau elemen tidak berfungsi atau runtuh. 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 
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2.3 Defenisi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah sistem atau teknologi berbasis 

komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, 

mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari suatu objek atau 

fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaannya di permukaan bumi 

(Ekadinata, 2008). Penyajian informasi keruangan dalam bentuk  peta  tidak  lagi  

eksklusif  kebutuhan orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu keruangan 

(geografis, geoglogi, landskap dan lain-lain). Dapat dimengerti apabila gejala ini 

timbul kepermukaan, mengingat yang dibutuhkan ternyata tidak cukup dengan hanya 

mengandalkan informasi dalam bentuk tabel dengan angka-angka tetapi juga dalam 

bentuk peta. Sebagai salah satu bukti, informasi keruangan dalam bentuk peta Jakarta 

buatan Gunther W. Holtorf selalu laku keras di pasaran setiap kali terbit edisi 

terbarunya. 

2.3.1 Sub sistem SIG 

Menurut Prahasta (2009) Sistem Informasi Geografis dapat diuraikan menjadi 

empat sub-sistem sebagai berikut: 

1. Data input: bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber dan bertanggung jawab dalam 

mengkonversi atau mentransfortasikan format-format data-data aslinya 

kedalam format yang dapat digunakan oleh SIG.  

2. Data output: menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy seperti: tabel, 

grafik dan peta.  

3. Data management: mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut 

ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-

update dan di-edit.  
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4. Data manipulation dan analysis: menentukan informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG dan melakukan manipulasi serta pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan, dapat di lihat pada Gambar 2.2. 

Data 

Manipulation dan 

Analysis

Data Output

Data Management

Data Input GIS

 

Gambar 2.2 ilustrasi Sub-Sistem SIG 

(Prahasta, 2009) 

 

Jika beberapa sub-sistem SIG pada Gambar 2.2 di atas diperjelas berdasarkan 

uraian jenis masukan, proses dan jenis keluaran yang ada didalamnya, maka 

sub-sistem SIG di atas juga dapat dioihat pada Gambar 2.3. 

Data Input
Data Management and 

Manipulasi
Data Input

Tabel

Laporan

Pengukiran 

Lapangan

Basisdata

Data Digital 

Lain

Peta (termasuk 

topografi, dll)

Citra Satelit

Foto Udara

Data Lainnya

Processing

Peta

Input OutputRetrieval

Laporan

Informasi 

Digitasi 

(Softcopy)

Tabel

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Uraian Sub-Sistem SIG 

(Prahasta, 2009) 
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2.3.2 Model Data SIG 

Menurut Aronoff (1989) dalam Sugandi dan Nanin (2009) struktur data SIG 

terdiri dari struktur data raster dan struktur data vektor. Struktur data raster 

menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial menggunakan struktur 

matriks atau pixel-pixel yang membentuk grid. Setiap piksel memiliki atribut 

tersendiri, dan memiliki koordinat. Struktur data vektor menampilkan, menempatkan, 

dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, atau 

poligon, yang didefinisikan dengan sistem koordinat kartesian dua dimensi (x,y). 

1. Model Data Spasial 

Data spasial merupakan data yang paling penting dalam SIG. Seperti 

penjelasan di atas data spasial ada dua macam yaitu data raster dan data 

vektor. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, selain itu dalam 

pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan 

dihasilkan. Gambar data raster dan vektor dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Tampilan data Raster dan Data Vektor 

 (Ekadinata, 2008) 
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2. Model Data Vektor 

Pada model vektor, posisi suatu objek didefenisikan oleh rangkaian koordinat 

x dan y. selain lokasi, arti dari suatu fitur diberikan dalam bentuk kode atau 

identifikasi. Dengan menggunakan model vektor, objek-objek dan informasi 

dipermukaan bumi dilambangkan sebagai titik, garis atau polygon.  

 

Gambar 2.5 Contoh Data Vektor 

(Putra, 2005) 

 

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. Gambar data vektor dapat dilihat pada Gambar 

2.4. Objek yang dibangun terbagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu: 

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

dapat ditampilkan dalam bentuk simbol pada peta dan layar monitor. 

Contoh: Lokasi Fasilitas Kesehatan. 

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

merepresentasikan objek dalam satu dimensi. Contoh: jalan, sungai. 

c. Area (polygon): representasi objek dalam dua dimensi. Contoh: danau, 

persil tahan. 
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3. Model Data Raster 

Data raster atau disebut jugan dengan sel grid adalah data yang dihasilkan dari 

Sistem Penginderaan Jauh (Putra 2015:10). 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-nya semakin besar pula ukuran filenya. Gambar data raster dapat dilihat 

pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Contoh Model Data Raster 

   (Irwansyah, 2015) 

4. Perbandingan Model Data  

Kedua model data spasial yang telah disebutkan di atas (raster dan vektor) 

mempunyai karakteristik yang berbeda dalam mengaplikasikannya. Hal ini 

sangat bergantung pada tujuan, analisis, sistem dan aplikasi yang akan 

digunakan. Tabel berikut ini memperlihatkan perbandingan diantara kedua 

model tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Perbandingan Model Data Raster dan Model Data Vektor 

Parameter        Vektor        Raster 

Akurasi Akurat dan lebih presisi Sangat bergantung dengan 

ukuran grid atau sel 

Atribut Relasi langsung dengan DBMS 

(database) 

Relasi langsung dengan 

DBMS (database) 

Kompleksitas Tinggi. Memerlukan algortima 

dan proses yang sangat 

komplek 

Mudah dalam mengorganisasi 

dan proses 

Output Kualitas tinggi sangat 

bergantung dengan plotter atau 

printer dan kartografi 

Bergantung terhadap output 

printer atau plotter 

Analisis Spasial dan atribut terintegrasi. 

Kompleksitasnya sangat tinggi 

Bergantung dengan algortima 

dan mudah untuk dianalisis 

Aplikasi dalam 

Remote 

Sensing 

Tidak langsung, memerlukan 

konversi 

Langsung, analisis dalam 

bentuk citra 

sangat dimungkinkan 

Simulasi Kompleks dan sulit Mudah untuk dilakukan 

simulasi 

Input Digitasi, dan memerlukan 

konversi dari scanner 

Sangat memungkinkan untuk 

diaplikasikan dari hasil 

konversi dengan 

menggunakan scan 

Volume Bergantung pada kepadatan 

dan jumlah verteks 

Bergantung pada ukuran grid 

atau sel 

Resolusi Bermacam-macam Tetap 

(Sumber: ESCAP. (1996) and A.Longley, et al. (2001)). 

2.3.3 Komponen SIG 

Menurut Prahasta (2009) SIG sebagai sistem terdiri dari beberapa komponen 

dengan berbagai karakteristik yaitu:  

1. Perangkat Keras 

Pada saat ini SIG  sudah tersedia bagi berbagai platform perangkat keras, 

mulai dari kelas PC desktop, workstations, hingga multi-user host yang 
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bahkan dapat digunakan banyak pengguna secara bersamaan dalam jaringan 

komputer yang tersebar luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang 

penyimpanan (hardisk) yang besar dan mempunyai kapasitas memori yang 

besar. 

2. Perangkat lunak 

Dari sudut pandang yang lain, SIG bias juga merupakan sistem perangkat 

lunak yang tersusun secara modular dimana sistem basis datanya memegang 

peranan kunci. 

3. Data dan Informasi geografis 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data atau informasi yang di 

perlukan baik secara tidak langsung maupun secara langsung dengan cara 

melakukan digitasi data spasialnya dari peta analog dan kemudian 

memasukkan data atributnya dari tabel-tabel atau laporan. 

4. Manajemen  

Suatu proyek SIG  akan berhasil jika di kelola dengan baik dan dikerjakan 

oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. 

2.4 QGIS 

Quantum  GIS  (QGIS)  adalah  perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Open Source yang user friendly dengan lisensi di bawah General Public License 

(GNU). QGIS merupakan proyek tidak resmi dari Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo). QGIS dapat di jalankan pada Linux, Unix, Mac OSX, Windows 

dan Android, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas data vektor, raster 

dan basisdata. QGIS menyediakan sejumlah besar kemampuan yang terus tumbuh 

dari fungsi inti QGIS dan plugin tambahan. QGIS adalah perangkat GIS terbaik pada 

komunitas Free and Open-Source and Software (FOSS).  

QGIS  menyediakan  semua fungsionalitas  dan  fitur-fitur  yang  dibutuhkan  

oleh pengguna GIS pada umumnya. Menggunakan   plugins  dan  fitur  inti  (core 

features)  dimungkinkan  untuk  meragakan  pemetaan (maps)  untuk  kemudian  di-
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edit  dan  dicetak  sebagai sebuah  peta  yang  lengkap.   Pengguna  dapat 

menggabungkan  data  yang  dimiliki  untuk  dianalisa, di-edit  dan dikelola  sesuai 

dengan  apa yang diinginkan (QGIS, 2016).  

2.5 Bootleaf 

Bootleaf (Boostrap dan Leaftlet) Boostsrap yaitu  sebuah alat bantu untuk 

membuat sebuah tampilan halaman website yang dapat mempercepat pekerjaan 

seorang pengembang website ataupun pendesain halaman website selain itu 

penggunaan boostrap juga untuk mempercantik desain sistem. Sedagkan Leaflet 

adalah aplikasi open source yang menggunakan JavaSript modern untuk peta yang 

interaktif. Aplikasi ini dikembangkan oleh Vladimir Agafonkin dari CloudMade 

dengan tim contributor khusus. Beratnya  hanya  sekitar  27  KB  kode  JS gzip. Hal 

ini dibangun secara efisien dengan mengambil  keuntungan  dari  HTML5  dan  

CSS3 pada browser modern. Leaflet memungkinkan pengembang tanpa latar 

belakang GIS untuk dengan mudah menampilkan peta web ubin yang dihosting di 

server publik, dengan lapisan ubin opsional. Ini dapat memuat data fitur dari file 

GeoJSON, dan membuat lapisan interaktif, seperti spidol dengan pop-up saat diklik. 

Jenis objek leaflet utama ada empat yaitu:  

1. Jenis raster (TileLayer dan ImageOverlay). 

2. Jenis vektor (path Polygon, dan tipe tertentu seperti Circle). 

3. Jenis kelompok (LayerGroup, FeatrureGroup dan GeoJSON). 

4. Kontrol (Zoom, Lapisan, dll). 

2.6 JavaScripts 

Menurut Deitel (2012) JavaScript adalah bahasa naskah yang sering 

digunakan terutama untuk menambah program pada halaman web sebagai contoh 

animasi dan interaksi dengan pengguna serta didukung oleh hampir seluruh web 

browser. Menurut Williams (2015)  JavaScript adalah bahasa naskah berorientasi 

objek yang digunakan pada web browser dengan menambahkan fungsi interaktif pada 

halaman web. 
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Berdasarkan definisi-definisi dari para pakar dapat disimpulkan bahwa 

JavaScript adalah bahasa naskah berorientasi objek pada web browser untuk 

menambahkan fungsi interaktif yang membuat aplikasi web bersifat dinamis. 

2.7 Bahasa Pemograman dan Database 

2.7.1 Yii Framework 

Menurut Warsito dkk (2015: 26), “Yii adalah framework (kerangka kerja) 

PHP berbasis komponen, berkinerja tinggi untuk pengembangan aplikasi Web 

berskala besar”. Yii adalah free software dengan lisensi BSD licence, aplikasi web 

framework open-source yang ditulis dengan PHP5. Yii menyediakan reusability 

maksimum dalam pemrograman web dan mampu meningkatkan kecepatan 

pengembangan secara signifikan. Nama Yii (dieja sebagai /i:/) singkatan dari “Yes It 

Is!”. Diagram berikut memperlihatkan struktur statis sebuah aplikasi Yii menurut 

website resmi Yii Framework: 

Index.php Application
App 

Component

Controller

Widge

Model View

 

Gambar 2.7 Struktur Statis Aplikasi Yii 

(Warsito dkk, 2015: 26) 
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Yii mengimplementasikan pola desain Model-View-Controller (MVC), yang 

diadopsi secara luas dalam pemrograman web. MVC bertujuan untuk memisahkan 

logika bisnis dari pertimbangan antarmuka pengguna agar para pengembang bisa 

lebih mudah mengubah setiap bagian tanpa mempengaruhi yang lain.  

Dalam MVC, model menggambarkan informasi (data) dan aturan bisnis, view 

(tampilan) berisi elemen antar muka pengguna seperti teks, input form, sementara 

controller mengatur komunikasi antar model dan view. Selain implementasi MVC, 

Yii juga memperkenalkan front-controller (controller depan) yang disebut 

application, yang mengenkapsulasi konteks eksekusi untuk memproses sebuah 

request. Application mengumpulkan beberapa informasi mengenai request pengguna 

dan kemudian mengirimnya ke controller yang sesuai untuk penanganan selanjutnya. 

Berikut adalah beberapa keunggulan dari Yii Framework: 

1. Yii adalah framework yang menggunakan PHP Data Objects (PDO). PDO 

bekerja dengan membuat sebuah abstraksi akses database sehingga kita 

sebagai programmer tidak perlu terlalu jauh memikirkan kompatibilitas antar 

database.  

2. Yii adalah framework yang full Object Oriented Programming (OOP) dimana 

dengan OOP ini, kita lebih baik dalam memanage code, dapat 

mengelompokkan fungsi–fungsi kedalam kelas–kelas, dapat modify program 

dengan lebih baik, program dapat lebih rapi dan lebih mudah dibaca.  

3. Yii menggunakan model Model View Controller (MVC). Dengan MVC kita 

dapat lebih terstruktur dalam membuat aplikasi kita. Kita tidak perlu membuat 

banyak file pada root directory aplikasi kita.  

4. Yii mempunyai lisensi BSD. Lisensi BSD tidak mengharuskan kita untuk 

mendeliver source code aplikasi kita.  

5. Yii mempunyai code generator (gii). Ini adalah salah satu tool yang sangat 

membantu kecepatan pengembangan aplikasi kita. Tool gii ini dapat 

mengenerate code untuk kemudian dimodifikasi oleh kita 
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6. Yii mempunyai komponen untuk pengecekan input yang terintegtrasi. Ini 

merupakan fitur yang sangat berguna untuk keamanan. 

2.7.2 Hypertext Prepocessor (PHP) 

PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script- 

script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi diserver 

web, dokumen HTML yang dihasilkan yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan 

dokumen HTML, dikenal juga sebagai pemrograman server side. 

Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs web menjadi lebih 

mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang 

dibuat dengan menggunakan script PHP. 

PHP atau FI merupakan nama awal dari PHP. PHP–Personal Home Page, FI 

adalah Form Interface. Dibuat pertaman kali oleh Rasmus Lerdoff. PHP, awalnya 

merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form yang 

ditampilkan dalam browser web. Software ini disebarkan dan dilisensikan sebagai 

perangka lunak Open Source. Integrasi PHP dengan server web dilakukan dengan 

teknik CGI, FastCGI, dan modul server web. Teknik CGI dan FastCGI memisahkan 

antara server web dan PHP. Sedangkan modul server web menjadi PHP sebagai 

bagian dari server web. 

2.7.3 MySQL  

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source. MySQL 

merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di dunia maya, 

yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. MySQL 

dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi.  

2.8 Defenisi Web 

Sebuah komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya melalui  suatu 

jaringan khusus. Jaringan ini dikenal dengan internet. Agar terjadi komunikasi antara 
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komputer, maka dibutuhkan sebuah standar protokol yang memungkinkan berbagai 

jaringan komputer yang berbeda saling berkomunikasi (Kemenristek, 2013). 

Protokol ini secara resmi disebut dengan Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). TCP/IP ini merupakan suatu standar untuk 

mempaketkan dan mengalamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat 

dikirim ke komputer lainnya dan tiba dalam waktu yang cepat tanpa adanya 

kerusakan atau kehilangan data. TCP berfungsi untuk penyampai data yang dikirim 

sedangkan IP berfungsi menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. 

Web bekerja dengan konsep client side, yaitu suatu sistem yang melakukan 

permintaan data atau layanan ke-webserver. Kemudian, web server akan 

menyediakan data atau layanan yang diminta oleh web client. Komunikasi antara 

webserver dengan web client dengan mengirimkan dan menerima dokumen web 

melalui suatu protokol yang disebut dengan Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 

HTTP berfungsi mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana webserver dan web 

client berinteraksi dalam mengirimkan dan menerima dokumen web. Informasi yang 

ada pada dokumen web dapat diakses dengan suatu kumpulan karakter alfanumerik 

yang merepresentasikan lokasi atau alamat dari halaman web pada internet yang 

disebut dengan Uniform Resource Languange (URL). URL terdiri atas tiga bagian, 

yaitu protocol, nama host atau nama webserver, dan path berkas dokumen 

(Kemenristek, 2013). 

2.9 Definisi Web GIS 

Web GIS adalah suatu sistem yang dapat terhubung kedalam jaringan internet 

yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data informasi 

bergeoreferensi atau data yang mengidentifikasikan lokasi objek tanpa adanya 

kebutuhan penggunaan software SIG (Painho dalam Kemenristek, 2013).  

Web GIS 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 
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gis banyak menggunakan data vektor dalam pembuatannya. Sedangkan dalam 

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

atau software untuk mengkonversi format data vektor menjadi format data raster, agar 

dapat dibaca oleh web browser. 

Perkembangan terbaru dari teknologi web SIG adalah dikembangkannya 

aplikasi Google Map, Google Earth, dan WikiMapia yang memungkinkan pengguna 

mencantumkan aplikasi pada website yang dimiliki oleh pengguna. Dengan aplikasi 

ini pengguna dapat berbagi informasi kepada sesama pengguna sehingga aplikasi ini 

sangat terkenal dan memiliki banyak pengguna. 

2.10 Metode Waterfall 

Model System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall sering disebut 

sebagai model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Metode waterfall 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 

didalam dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. (alan Dennis 

et al, 2009:11) 

Perencanaan

Analisis

Design

Implementasi

Sistem

 
Gambar 2.8 Metode Waterfall 

 (Alan Dennis et al, 2009:11) 
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Pada prinsipnya, setiap tahapan di metode waterfall menghasilkan satau atau 

lebih dokumen yang sudah disetujui. Tahapan berikutnya tidak dapat dimulai 

sebelum tahapan sebelumnya selesai. Dalam tataran praktis tahapan-tahapan tersebut 

saling tumpang tindih dan memberikan informasi satu sama lain. Berikut adalah 

tahapan dari metode waterfall yaitu:  

1. Perencanaan Sistem 

Proses perencanaa adalah proses yang paling awal yang harus dilakukan 

sebelum membuat sebuah sistem. Proses ini juga adalah proses di mana awal 

pencarian solusi dari suatu masalah yang ada. Dalam perencanaan ini juga 

dilakukan pengumpulan data-data apa saja yang dibutuhkan oleh sistem yang 

nantinya data diproses lebih lanjut dalam proses analisa. 

2. Analisis Kebutuhan  Software 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada  tahap ini perlu untuk didokumentasikan.  

3. Design atau Rancangan Sistem  

Desain perangkat lunak adalah proses yang fokus pada desain pembuatan 

program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi 

kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan.  

4. Coding  atau Implementasi Sistem  

Suatu desain atau rancangan sistem nantunya harus ditranslasikan ke dalam 

program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai 

dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Dalam pembuatan aplikasi 
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ini penyusun akan menggunakan beberapa fitur teknologi. Mengingat aplikasi 

yang akan digunakan adalah aplikasi berbasis Android maka penyusun akan 

mengunakan bahasa pemrograman NET, kemudian untuk sistem basis data 

akan menggunakan MySQL. 

5. Testing atau Pengujian Sistem 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logik dan fungsional dan  

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk tahap 

pengujian nantinya penyusun akan menggunakan `Blackbox. 

6. Maintenance atau Pemeliharaan Sistem  

Tidak menutup kemungkinan jika sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan  ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena 

adanya kesalahan yang  muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung 

atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan dimulai dari 

analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi 

tidak untuk membuat perangkat lunak baru. 

2.11 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

Menurut Sholiq (2006) metode berorientasi objek atau object oriented 

merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem 

sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang dimaksud 

dengan berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak sebagai 

kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi atau struktur data 

dan perilaku (behavior) yang mengaturnya.  

Menurut Adi Nugroho (2002), Object Oriented Programming (OOP) atau 

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika 

dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba-atasi dengan bantuan 



 

 

 

28 

 

komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus 

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta 

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum 

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara 

keseluruhan. 

2.12 Unified Modelling Languange (UML) 

Menurut Sholiq (2006), Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady 

Booch, DR.James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter Yourdon, 

dan lainnya. UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain: 

1. Diagram use case (use case diagram). 

2. Diagram aktivitas (activity diagram). 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram). 

4. Diagram kolaborasi (collaboration diagram). 

5. Diagram kelas (class diagram). 

6. Diagram statechart (statechart diagram). 

7. Diagram komponen (component diagram). 

8. Diagram deployment (deployment diagram). 

2.12.1 Diagram Use Case 

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

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. 

2.12.2 Diagram Aktivitas 

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 
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lancip, yang didalamnya 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. 

2.12.3 Diagram Sekuensial 

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case.   

2.12.4 Diagram Kelas 

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 digram ini 

untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan diagram 

ini untuk melihat rancangan sistem. 

2.13 Basisdata (Database) 

Database merupakan kumpulan data berelasi yang disusun, diorganisasikan 

dan disimpan secara sistematik dalam media simpan komputer mengacu kepada 

metode-metode tertentu sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara cepat dan 

mudah menggunakan program atau aplikasi komputer untuk memperoleh data dari 

basisdata tersebut. Ichwan (2010). 

Entitas adalah objek nyata (orang, tempat, benda, konsep, dan peristiwa) 

dalam sebuah organisasi yang dapat direpresentasikan dalam basis data. Atribut 
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adalah properti yang mendeskripsikan beberapa aspek dari objek yang ingin 

disimpan. Relasi adalah hubungan asosiasi antar entitas. 

Database sendiri dapat diartikan dalam tiga sudut pandang seperti: 

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan dan terorganisasi 

sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk 

memenuhi kebutuhan. 

3. Kumpulan file, table, maupun arsip yang saling berhubungan yang disimpan 

dalam media elektronis. 

Tujuan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basisdata adalah agar 

dapat menemukan kembali data yang cari dengan mudah dan cepat. Disamping itu 

pemanfaatan basisdata untuk pengolahan data juga memiliki tujuan-tujuan  lain. 

Secara lebih lengkap, basisdata dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan objektif 

yang terdiri dari tujuh tujuan seperti berikut ini: 

1. Kecepatan dan kemudahan (speed). 

2. Efisiensi ruang penyimpanan (space). 

3. Keakuratan (accuracy). 

4. Ketersediaan (availability). 

5. Kelengkapan (completeness). 

6. Keamanan (security). 

7. Kebersamaan pemakai (sharability). 

Menurut Tantra (2012) ada dua belas poin yang bisa dijadikan pertimbangan 

dalam pemilihan database yaitu sebagai berikut: 

1. Kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan jangka panjang. 

2. Keamanan data, memiliki password dan hak akses yang bisa dikonfigurasi 

secara aman. 
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3. Kebutuhan perangkat keras yang dapat dipenuhi dengan sumber daya yang 

ada. 

4. Kemampuan yang memadai untuk menangani transaksi sesuai kebutuhan 

pengguna. 

5. Vendor yang cukup dikenal dan produk yang terus diperbaharui. 

6. Kompatibel dengan bahasa pemrograman yang digunakan oleh programmer. 

7. Bisa diakses dengan tools manajemen database, baik yang terintegrasi 

ataupun yang tersedia di pasaran. 

8. Bisa dipelihara (maintenance) oleh staff teknologi informasi yang ada. 

9. Fasilitas dan metode backup dan restore yang sesuai standar. 

10. Harga. 

11. Fasilitas tambahan seperti kemampuan sinkronisasi atau replikasi antara 

server, bisa di-publish dengan mudah jika dibutuhkan, tidak tergantung pada 

perangkat keras tertentu.  

12. Dapat dikembangkan labih lanjut untuk kebutuhan seperti business intelligent 

atau data warehousing. 

2.14 Blackbox Testing 

Merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan hanya 

mengamati hasil eksekusi data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

Cakupan pengujian yang dilakukan pada Blackbox testing adalah perihal pengujian 

interface dan form validation. Pengujian interface adalah pengujian yang dilakukan 

secara langsung terhadap desain interface yang dibuat pada sistem. 

Berikut penelitian yang terkait dengan sistem yang akan dibangun oleh 

peneliti, dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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2.15 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti / Tahun Hasil / Keterangan 

1 

Helmi Bahar Alim (2016) 

tentang Sistem Informasi 

Geografis Jalan dan Jembatan 

Di Kabupaten Wonogiri. 

Tujuannya dari pengembangan sistem 

ini adalah tersedinaya sistem informasi 

geografis jalan dan jembatan yang dapat 

menjadi acuan dan dasar penetapan 

penanganan jalan dan jembatan secara 

cepat dan tepat. 

2 

Dadang H. Makalalag, 

Yaulie Deo Y. Rindengan, 

Rizal Sengkey (2016), 

tentang Sistem. 

Tujuan dan hasil penelitian ini adalah 

Pembuatan Sistem Informasi Geografis 

Monitoring dan Evaluasi Proyek Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu 

dapat dilakukan dalam waktu yang 

relatif singkat. 

Informasi Geografis 

Monitoring Dan Evaluasi 

Proyek Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Kotamobagu. 

Pada penelitian ini pengembangan 

sistem dibuat  menggunakan metode 

RAD. 

3 

Stanlay K. Kimani, Dr. 

Andrew T. Imwati (2013) 

yang berjudul A Web Based 

Geographical Information 

System For Marketing of 

Residential House – A Case 

Study of Karen County 

Assembly Ward in Nairobi 

City Country, Kenya. 

Tujuannya adalah untuk 

menggabungkan penggunaan teknologi 

GIS dan web untuk mengembangkan 

Sistem Informasi Geografis berbasis 

web yang akan berfungsi sebagai 

platform untuk pemasaran rumah 

tinggal sehingga mengatasi isu-isu 

terkait.  

 

 

(Sumber: Data Olahan, 2017) 


