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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi  

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau 

variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, 

dan terpadu. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian sistem atau subsistem. 

Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih lagi 

atau terdiri dari komponen-komponen pendukung sistem itu sendiri (Sutabri, 

2005). 

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan 

komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan kumpulan 

dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan 

pendekatan komponen sistem dapat di definisikan sebagai kumpulan dari 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membentuk 

satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005). 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

suatu himpunan dari unsur, komponen ataupun variabel yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2.1.1 Komponen Sistem Informasi 

Komponen sistem informasi manual adalah sebuah sistem informasi yang 

cara pemrosesannya masih manual, tanpa menggunakan alat yang namanya 

komputer atau alat elektronik lainnya. Komponennya adalah data, alat pemrosesan 

manual, dan informasi. Komponen sistem informasi berbasis komputer adalah 

manusia, hardware, software, data, dan jaringan (Taufiq, 2013). 

Sistem informasi menurut Jogiyanto (2005) terdiri dari tujuh komponen 

yaitu:  
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1) Blok Masukan (Input Block) 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.  

2) Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dibasisdata 

dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 

3) Blok Keluaran (Output Block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

4) Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

5) Blok Basisdata (Database Block) 

Basisdata merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubngan satu dengan yang lain, tersimpan diperangkat keras komputer 

dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu 

disimpan dalam basisdata untuk data keperluan penyediaan informasi lebih 

lanjut. Data di dalam basisdata perlu diorganisasikan sedemikian rupa 

supaya informasi yang dihasilkan berkualitas.  

6) Blok Kendali (Control Block) 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, 

api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan 

sistem itu sendiri, ketidakefisienan, dan sabotase.  
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2.2 Sistem Informasi Geografis 

Istilah “Geografis” merupakan bagian dari spasial (keruangan). Kedua 

istilah ini sering digunakan secara bergantian atau bahkan tertukar satu sama 

lainnya hingga muncullah istilah yang ketiga, geospasial. Ketiga istilah ini 

mengandung pengertian yang kurang lebih serupa di dalam konteks SIG. 

Penggunaan kata “Geografis” mengandung pengertian suatu persoalan atau hal 

mengenai (wilayah di permukaan) bumi: baik permukaan dua dimensi atau tiga 

dimensi. Dengan demikian istilah “informasi geografis” mengandung pengertian 

informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan 

mengenai posisi dimana suatu objek terletak di permukaan bumi, atau informasi 

mengenai keterangan-keterangan (atribut) objek penting yang terdapat di 

permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui (Prahasta, 2009). 

SIG adalah sebuah Teknologi Sistem Informasi (teknologi berbasis 

komputer) yang digunakan untuk memproses, menyusun, menyimpan, me-

manipulasi, dan menyajikan data spasial  (yang disimpan dalam basis data) yang 

digunakan  untuk berbagai macam aplikasi (Prahasta, 2009). 

Terdapat tujuh kemampuan SIG menurut (Hilman dkk, 2011) yaitu: 

1) Menggunakan data spasial maupun atributnya secara terintegrasi. 

2) Dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha 

meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan 

dan unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi. 

3) Dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. 

4) Memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada dipermukaan 

bumi kedalam beberapa layer atau coverage data spasial. 

5) Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data 

spasial dan atributnya. 

6) GIS dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. 

7) Semua operasi GIS dapat di costumize dengan menggunakan perintah-

perintah dalam bahasa script. 

 

 



 

 

11 

 

2.2.1 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 

vector. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, selain itu dalam 

pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan 

dihasilkan. Gambar data raster dan vector dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai 

berikut ini: 

 

Gambar 2.1: Tampilan Data Raster dan Data Vector 

(Irwansyah, 2013) 

 

1) Model Data Vector 

Dalam data vector, bumi direpresentasikan sebagai suatu mozaik yang 

terdiri atas empat yaitu: 

a) Garis (arc/line) 

b) Poligon (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir 

pada titik yang sama) 

c) Titik/poin (node yang mempunyai label) 

d) Nodes (titik perpotongan antara dua buah garis) 
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Gambar 2.2: Contoh Data Vector 

(Irwansyah, 2013) 

 

Model data vector merupakan model data yang paling banyak digunakan. 

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

membangun objek spasialnya. Gambar data vector dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

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. 

 

2) 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 



 

 

13 

 

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 2.3 berikut ini: 

 

Gambar 2.3: Contoh Model Data Raster 

(Irwansyah, 2013) 

 

2.2.2 Sub–Sistem Sistem Informasi Geografis 

Data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dipecahkan harus dipilih dan diolah melalui pemrosesan yang akurat. Untuk 

keperluan tersebut sistem informasi geografis menyediakan sejumlah sub-sistem 

yaitu: data input, data output, data management, dan data manipulation and 

analysis. Gambar diagram sub-sistem sistem informasi geografis dapat dilihat 

pada Gambar 2.4 berikut ini: 
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Gambar 2.4: Diagram Sub-sistem dari SIG 

(Irwansyah, 2013) 

 

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 

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran 

(termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau 

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

seperti tabel, grafik, report, dan peta. 

3) Data Management 

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. 

 



 

 

15 

 

4) Data Manipulation and Analysis 

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. 

2.3 Sistem Informasi Geografis Terdistribusi 

SIG terdistribusi didefinisikan sebagai alat bantu SIG berbasis jaringan 

(dengan kabel maupun nirkabel) untuk memberikan akses terhadap data 

terdistribusi dan informasi lain, menyebarkan informasi spasial, dan melakukan 

analisis SIG. SIG terdistribusi memungkinkan berbagai perangkat client untuk 

mengakses data geospasial dan alat pemroses di server dimanapun pada saat 

kapanpun. Perangkat client dapat berupa komputer desktop, komputer laptop, 

PDA, atau telepon selular. Server dapat terdistribusi pada beberapa lokasi 

(Nurwidyantoro, 2008). 

Dibandingkan dengan perangkat lunak SIG stand alone tradisional, SIG 

terdistribusi memiliki berbagai fungsi tambahan. Fungsi-fungsi tambahan ini 

memanfaatkan keunggulan internet dan protokol-protokolnya yang berkaitan, 

seperti HTTP, WAP, FTP, protokol Common Object Request Broker Architecture 

(COBRA), dan pustaka ODBC. Dengan menggunakan internet, berbagai tipe data 

dan fungsionalitas SIG dapat berlokasi pada server yang berbeda-beda dapat 

disatukan dan diintegrasikan secara lokal berdasarkan permintaan 

(Nurwidyantoro, 2008). 

SIG terdistribusi mengadopsi model arsitektur three-tier atau n-tier 

client/server. Arsitektur ini memiliki komponen client, sebuah web server dan 

application server, satu atau lebih server SIG (MapServer), dan server data 

(Gambar 2.5). Client berfungsi sebagai antarmuka pengguna ketika berinteraksi 

dengan program internet GIS. Web server menerima permintaan dari pengguna, 

melayani halaman web statis, dan memanggil application server. Application 

server mengatur transaksi, keamanan, dan load balance server. Server peta 
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memroses permintaan pengguna dan mengembalikan hasilnya. Server data 

menyediakan geospasial dan nonspasial data, serta akses dan manajeman data 

melalui Structured Query Languange (Peng dan Tsou dalam Nurwidyantoro, 

2008). 

 

 

 

Gambar 2.5: Komponen Utama dalam SIG Terdistribusi 

(Peng dan Tsou dalam Nurwidyantoro, 2008) 

2.4 Sekilas Tentang Bencana 

Bencana menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

 

2.4.1 Jenis dan Bentuk Bencana 

Jenis dan bentuk bencana dapat diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan 

undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu: 

1) Bencana Alam  

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam terdiri 

dari sepuluh yaitu: 
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a) Gempa bumi karena alam  

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan 

bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan 

aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. 

b) Letusan gunung berapi 

Letusan gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang 

dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat 

berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas 

racun, tsunami, dan banjir lahar. 

c) Angin topan 

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 

120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara 

garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat 

berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh 

perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. 

d) Tanah longsor 

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau 

batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng 

akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. 

e) Kekeringan  

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air 

untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. 

Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah 

kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, 

jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. 

f) Kebakaran hutan dan lahan karena faktor alam 

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan 

lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan 

yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. 

Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap 

yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Angin
https://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
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g) Hama penyakit tanaman 

Hama dan penyakit tanaman adalah organisme yang mengganggu 

tanaman budidaya sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

budidaya terhambat. 

h) Epidemi 

Epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu 

populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan 

laju yang melampaui laju "ekspektasi" (dugaan), yang didasarkan pada 

pengalaman mutakhir. Dengan kata lain, epidemi adalah wabah yang 

terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga. Jumlah kasus baru 

penyakit di dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. 

i) Wabah 

Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya 

penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk 

menyebut penyakit yang menyebar tersebut. 

j) Kejadian luar biasa 

Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian 

kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada 

suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa 

diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

949/MENKES/SK/VII/2004. 

k) Kejadian antariksa/benda-benda angkasa 

Kejadian antariksa/benda-benda angkasa merupakan bencana alam 

yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah 

datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai 

matahari. 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Populasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
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2) Bencana Nonalam  

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam. Bencana nonalam terdiri dari tujuh yaitu:  

a) Kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia 

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan 

lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan 

yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. 

Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap 

yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. 

b) Kecelakan transportasi 

Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang 

terjadi di darat, laut dan udara. 

c) Kegagalan konstruksi/teknologi 

Kegagalan konstruksi adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah 

terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak 

berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau 

pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia 

jasa dan/atau pengguna jasa. 

d) Dampak industri 

Dampak industri adalah dampak yang disebabkan oleh dua faktor, 

yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi 

yang berbahaya (unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan yang 

terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan 

dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat 

kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya. 

e) Ledakan nuklir 

Ledakan nuklir adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah 

senjata nuklir diledakkan. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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f) Pencemaran lingkungan 

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, 

atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh 

proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat  

tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak 

dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 

g) Kegiatan Keantariksaan 

Kegiatan keantariksaan setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan 

antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, Ruang Udara, 

maupun antariksa.  

 

3) Bencana Sosial 

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Bencana sosial antara lain 

berupa kerusuhan sosial atau konflik sosial yaitu huru hara suatu gerakan massal 

yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh 

kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai 

pertentangan antar suku, agama, ras (SARA). 

 

2.5 BPBD Provinsi Riau  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu organisasi yang 

berorientasi di bidang Penanggulangan Bencana. Terbentuknya BPBD dimulai 

pada tahun 2010 atas persetujuan Gubernur Riau.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendapatkan izin dari 

BNPB pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 pada 

tanggal 5 Juni 2010, kemudian Keputusan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana pada tanggal 9 Juni 1992. 
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Atas dasar peraturan diatas maka BPBD dibentuk di Provinsi Riau sebagai 

upaya koordinasi dan tanggap darurat bencana yang terjadi di Provinsi Riau. Hal 

ini disebabkan Provinsi Riau sangat rentan akan bencana terutama banjir, 

kebakaran, dan tanah longsor (Data Primer, 2016). 

 

2.5.1  Tugas Pokok 

Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang 

penanggulangan bencana daerah.  

 

2.5.2  Fungsi 

1) Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana. 

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

penanggulangan bencana. 

3) Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik 

dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota. 

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana. 

5) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah 

tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2.5.3 Visi dan Misi 

1) Visi 

Terwujudnya Provinsi Riau yang tangguh dalam penanggulangan bencana 

2) Misi 

a) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan 

membangun sistem dan mekanisme penganggulangan bencana 

Provinsi Riau. 
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b) Memperkuat masyarakat berbudaya melayu dengan kualitas layanan 

aman bencana. 

c) Melindungi segenap masyarakat Riau dari dampak bencana. 

d) Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana secara terpadu 

dan berkesinambungan. 

 

2.5.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

Gambar 2.6: Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau 

(Data Pimer, 2016) 
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Susunan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau terdiri dari tujuh adalah 

sebagai berikut: 

1) Kepala Badan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman dan 

pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan 

rekontruksi, dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana. 

2) Unsur Pengarah 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah. 

b) Pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan  

c) bencana. 

3) Kepala Pelaksana 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a) Pengkoordinasian dan komando dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

b) Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

4) Sekretariat 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, 

dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD. 

b) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan 

peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah 

tangga. 

c) Pembinana dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol 

d) Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan 

bencana. 
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5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. 

b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat. 

c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di 

bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 

pemberdayan masyarakat. 

6) Bidang Kedaruratan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. 

b) Pengkoordinasian dan palaksanan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik. 

c) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. 

7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada  

pascabencana. 

b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana. 
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2.6 Web Service 

Web service merupakan suatu komponen software yang merupakan self-

containing, aplikasi modular self-describing yang dapat dipublikasikan, 

dialokasikan, dan dilaksanakan pada web (Wahli dalam Deviana, 2011). Web 

service adalah teknologi yang mengubah kemampuan internet dengan 

menambahkan kemampuan transactional web, yaitu kemampuan web untuk 

saling berkomunikasi dengan pola program-to-program (P2P). Fokus web selama 

ini didominasi oleh komunikasi program-to-user dengan interaksi business-to-

consumer (B2C), sedangkan transactional web akan didominasi oleh program-to-

program dengan interaksi business-to-business (Gottschalk dalam Deviana, 

2011). 

Gambar 2.7 merupakan blok bangunan web service yang mana 

menyediakan fasilitas komunikasi jarak jauh antara dua aplikasi yang merupakan 

layer arsitektur web service (Tidwell dalam Deviana, 2011). 

 

Gambar 2.7: Blok Bangunan Web Service 

 

Gambar 2.8 dapat dijelaskan terdiri dari empat sebagai berikut ini: 

1) Layer 1: Protokol internet standar yang digunakan sebagai sarana 

transportasi adalah HTTP dan TCP/IP. 

2) Layer 2: Simple Object Access Protocol (SOAP) berbasiskan XML dan 

digunakan untuk pertukaran informasi antar sekelompok layanan. 

3) Layer 3: Web service Definition Language (WSDL) digunakan untuk 

mendeskripsikan attribute layanan. 
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4) Layer 4: Universal Description, Discovery, and Integration, yang mana 

merupakan direktori pusat untuk deskripsi layanan. 

Implementasi sistem terdistribusi sudah ada sebelumnya seperti COBRA. 

Sistem terdistribusi ini mengimplementasikan layanannya dengan format 

komunikasi yang berbeda-beda sehingga menggunakan XML sebagai standar 

komunikasi, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi antara platform yang 

berbeda. Sebagai contoh dengan adanya web service maka aplikasi berbasis Java 

dengan aplikasi berbasis .Net dapat saling berkomunikasi. Selain masalah 

interoperabilitas, sistem terdistribusi sebelumnya tidak menggunakan port standar 

sehingga tidak semua komunikasi dapat berjalan dengan dinamis. Web service 

menggunakan protokol standar HTTP sehingga komunikasi dinamis antara 

aplikasi dapat terus berjalan (Kasaedja dkk, 2014). 

Web service dalam bidang geografi untuk tujuan pemetaan datang dari 

sebuah badan bernama Open Geospatial Consortium (OGC). OGC telah 

mengembangkan standar atau spesifikasi untuk web service pemetaan, tujuan dari 

badan ini adalah untuk meningkatkan interoperability (suatu kejadian dimana 

bagian-bagian sistem sukses disatukan) antara aplikasi dengan menyediakan 

bahasa pertukaran umum melalui standar umum (Halim dalam Utami, 2014). 

2.7 Open Geospatial Consortium (OGC) dan OpenGIS 

OGC merupakan organisasi international non-profit yang mempelopori 

perkembangan standard-standard yang berlaku untuk geospatial dan location-

based services (LBS). Dengan program-programnya, OGC bekerja sama dengan 

pemerintah, perusahaan swasta, dan para akademis untuk mengembangkan 

antarmuka pemrograman aplikasi perangkat lunak (yang bersifat terbuka dan 

dapat diperluas) untuk SIG dan teknologi lain yang tengah menjadi mainstream 

(Prahasta, 2009).  

OpenGIS adalah produk OGC yang mendefinisikan standard 

(requirements dasar): lingkungan operasi inter-operable (lingkugan pengguna 

yang dapat mengkonfigurasikan sedemikian rupa hingga aplikasi dan data terkait 

dapat digunakan untuk memecah masalah keheterogenan format data spasial), 
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share-data space (model data generik yang dapat mendukung berbagai aplikasi 

analisis dan kartografis), dan heterogeneous resource browser (metode untuk 

mengeksplore dan mengakses informasi yang tersedia di jaringan). Inter-

operability yang didirikan oleh standard-standard OpenGIS akan memungkinkan 

para pengguna web (aplikasi internet) untuk mengkombinasikan data-data yang 

berasal dari banyak lokasi (web milik institusi, atau institusi itu sendiri) dengan 

cara mengeliminasi masalah-masalah yang bermula dari perbedaan platform 

(Prahasta, 2009). 

OpenGIS didefinisikan sebagai akses yang transparan terhadap geodata 

(data-spasial) campuran (heterogen) dan sumberdaya geoprocessing di dalam 

lingkungan (sistem) jaringan (computer) [Ciimms06]. Dengan OpenGIS, data 

spasial akan terintegrasi ke dalam teknologi informasi yang tengah menjadi 

mainstream. Artinya, para pengguna SIG, dengan OpenGIS, (akan) dapat secara 

bebas mempertukarkan data di antara sistem-sistem perangkat lunak aplikasi GIS 

dan melalui jaringan komputer tanpa khawatir mengenai masalah perbedaan 

format (konversi) atau tipe data yang  menjadi proprietary suatu lembaga. Dengan 

demikian, pada OpenGIS yang ‘sebenarnya’, suatu lembaga yang data atribut dan 

spasialnya satu sama lain (atau bahkan dengan yang lainnya). Tujuan OGC dalam 

mengembangkan OpenGIS adalah untuk menyediakan spesifikasi-spesifikasi 

(standard) interface yang bersifat terbuka (secara menyeluruh) hingga 

memungkinkan para developer (terkait aplikasi GIS) mengimplementasikan 

komponen-komponen (perangkat lunak) yang bersifat inter-operating sedemikian 

rupa sehingga dapat memberikan kemampuan (fungsionalitas) sesuai dengan 

definisi OpenGIS. Dengan OpenGIS ini, pengguna akan diajak untuk beranjak 

dari kondisi status quo dimana aplikasi GIS beserta kemampuan-kemampuannya 

sangat terkait pada model dan struktur data internalnya (Prahasta, 2009). 

 

 



 

 

28 

 

2.8 Web Map Service (WMS) 

WMS atau Web Map Service merupakan layanan basis data spasial secara 

online. WMS menghasilkan peta yang bergeoreferensi. Peta dalam hal ini adalah 

representasi visual dari geodata, dan bukan data geospasial itu sendiri. WMS 

memproduksi data yang bereferensi geografis secara dinamis dari informasi 

geografis (basisdata geospasial). Peta itu sendiri merupakan informasi geografis 

yang digambarkan secara dijital oleh komputer untuk keperluan penyajian data 

spasial. Peta hasil WMS biasanya berupa gambar dengan format PNG, GIS atau 

JPEG. Spesifikasi WMS dikeluarkan oleh OGC. Pada spesifikasi implementasi 

WMS, didefinisikan tiga buah operasi WMS, dua diantaranya harus ada pada 

WMS (Nurwidyantoro, 2008). 

1. GetCapabilities (harus ada): 

Menampilakn service-level metadata, yang berisikan deskripsi infomasi 

yang dimiliki WMS dan parameter permintaan yang dapat diterima. 

2. GetMap (harus ada): 

Mendapatkan peta dengan parameter dimensi dan geospasial yang telah 

didefinisikan dengan jelas. 

3. GetFeatureInfo (opsional): 

Meminta informasi mengenai fitur tertentu yang ditampilkan pada peta. 

 

2.9 MapServer for Windows (MS4W) 

MS4W adalah suatu paket perangkat lunak yang sangat memudahkan para 

pengguna didalam meng-install (atau melakukan set-up) MapServer (UMN atau 

Cheetah) pada platform sistem operasi MS. Windows. tujuan utama pembuatan 

paket ini adalah untuk memudahkan semua (tingkatan) pengguna, secepatnya 

(terhindar dari segala detil yang rumit), di dalam mempersiapkan lingkungan kerja 

yang diperlukan oleh MapServer dilingkungan Ms. Windows. Selain itu, paket 

juga merupakan suatu cara atau lingkungan yang sangat baik untuk memaketkan 

dan kemudian mendistribusikan aplikasi-aplikasi MapServer kepada pihak 

manapun. Dengan demikian, sebagai contoh, file tunggal "MapServ.exe" (file 
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program CGI MapServer) hasil instalasi terkait, secara otomatis telah dimasukkan 

(di-copy-kan) ke dalam subdirektori "c:\ms4w\Apache\cgi-bin" (Prahasta, 2006).  

Paket dasar MS4W akan melakukan instalasi lingkungan server web (pre-

configured) bersama dengan beberapa komponen. Isi paket MS4W berdasarkan 

(Prahasta, 2006) adalah terdiri dari enam sebagai berikut (Prahasta, 2006): 

1) Server HTTP Apache versi 2.0.55 

2) PHP versi 4.4.0 

3) MapServer CGI versi 4.6.1 & 4.4.2 

4) PHP/MapScript versi 4.6.1  & 4.4.2 

5) Program utiliti (pustaka) GDAL & OGR 

6) Program utiliti MapServer (sebagai contoh adalah shp2img, legen, 

scalebar, sortshp, sym2img, shptree, tile4ms). 

MapServer merupakan aplikasi open source yang  digunakan  untuk  

menampilkan  data spasial  atau  peta  melalui  web.  Aplikasi MapServer  dapat  

mengolah  data  GIS  dalam format  raster  maupun  format  vector (Prahasta, 

2006). Data raster adalah data yang terdiri atas sel-sel  yang  menggunakan  

parameter  dalam piksel.  Data  vector  adalah  bentuk  data  untuk 

menggabungkan  suatu  objek  melalui  satu  titik atau gabungan beberapa titik 

yang berkoordinat (Kang dalam Khurotulaini, 2009). Gambar Arsitektur  

MapServer  dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut: 

 

Gambar 2.8: Arsitektur MapServer 

(Prahasta, 2006) 
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 Pada sistem aplikasi ini, browser (client) mengirimkan request (melalui 

jaringan internet/intranet) ke web server dalam bentuk request terkait spasial 

(lokasi [x,y] click kursor, status [on/off] layer yang akan dimunculkan, dan lain 

sebagainya). Kemudian, oleh web server, request terkait spasial ini dikirimkan ke 

server aplikasi (yang dibangun dengan menggunakan pemrograman script yang 

telah tersedia) dan MapServer (program CGI). Setelah itu, MapServer akan 

membaca mapfile, data peta, dan data eksternal (jika ada dan memang diperlukan) 

untuk membentuk sebuah gambar yang sesuai dengan request. Setelah gambar ini 

di-render, file images yang bersangkutan akan dikirimkan ke web server (dan 

akhirnya ke browser milik client) sesuai dengan format tampilan template-nya. 

Arsitektur MapServer di atas cenderung bercirikan thin-client fokus pada server-

side hingga prosedur-prosedur yang terkait pengelolaan data dan analisis diproses 

di server, sementara browser-nya hanya menerima hasil request dalam bentuk file 

HTML standard plus beberapa file images terkait (Prahasta, 2006). 

2.10 Quantum GIS 

Quantum GIS secara resmi lahir pada tahun 2002 ketika proses 

pengodeannya baru saja dimulai. Idenya sendiri telah disusun pada bulan Februari 

tahun yang sama ketika Gary Sherman mulai mencari program aplikasi GIS 

(viewer) yang dapat berjalan pada platform sistem operasi Linux, dapat bekerja 

cepat, dan didukung oleh berbagai format data. Proses pencarian ini berikut 

keterkaitannya di dalam masalah pemrograman aplikasi sistem informasi 

geografis telah mengarahkan Gary Sharman pada pengembangan proyek QGIS. 

Akhirnya, Quantum GIS didirikan sebagai proyek di SourceForge pada bulan Juni 

2002. Source-code pertamanya telah diperiksa pada tanggal 6 Juli tahun yang 

sama, sementara QGIS yang pertama (kebanyakan belum berfungsi secara penuh) 

telah release 19 Juli 2002. Pada release yang pertama ini, QGIS  hanya 

mendukung layer-layer spasial PostGIS (Prahasta, 2009). 
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Quantum  GIS  merupakan  program  aplikasi  tangguh  dan user  friendly 

sistem  informasi geografis  (GIS/SIG)  kode terbuka  (Open  Source)  di  bawah  

lisensi  GPL  dan  berjalan  pada sistem  operasi  yang  yang  ada  seperti  Linux,  

Unix,  Mac OSX  dan  Windows.  Fokus  utama dari  QGIS  adalah  interaktif  dua  

dimensi  dari  data  spasial.  Ada  juga fungsi  untuk  mengedit data  vector dan  

plugin  GRASS  untuk  menggunakan  fungsi  analisis  data  vector  editing  dan 

program GRASS dari dalam GUI QGIS. QGIS mendukung sejumlah besar format 

vector dan raster, termasuk PostGIS, GRASS, Shapefile, GML, WFS, GPX, 

WMS, GeoTiff, PNG, JPG dan  banyak  lainnya.  QGIS  menyediakan  

mekanisme  plugin  yang  dapat  digunakan  untuk menambahkan  dukungan  

untuk  sumber  data  baru  atau  untuk  extend  fungsi  program  utama dengan 

cara modular (Hugentobler dalam Rauf, 2012) . 

Quantum GIS terdiri dari 4 modul, yaitu: 

1. QGIS Destkop: Untuk input data, penampilan data, analisa data, dan 

presentasi dalam bentuk peta. 

2. QGIS Browser: Untuk manajemen data 

3. QGIS Server: Untuk mengelola basis data spasial dan layanan yang 

mendukung konteksi web site. 

4. QGIS Client: Framework aplikasi GIS berbasis web yang mengkonsumsi 

data dari Quantum GIS Server. 

2.11 WebGL 

WebGL adalah platform API yang membawa OpenGL ES 2.0 ke dalam 

website sebagai konteks gambar 3D di dalam HTML, sebagai interface tingkat 

rendah Document Object Model (DOM). WebGL menggunakan bahasa dari 

OpenGL, GLSL ES, dan dapat dengan rapi digabungkan dengan konten web 

lainnya yang berlapis di atas atau di bawah konten 3D. Hal ini sesuai untuk 

aplikasi web dinamis 3D dalam bahasa pemrograman JavaScript, dan akan 

sepenuhnya terintegrasi dalam browser. WebGL dirilis pertama kali oleh Khornos 

Group dengan spesifikaasi WebGL 1.0 yang telah dikembangkan dan diuji 

(Congote dkk dalam Perdana, 2012). 
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WebGL terintegrasi sempurna ke semua standar browser yang 

memungkinkan penggunaan akselerasi Graphics Processing Unit (GPU) data 

pengolahan gambar yang terdiri dari kode control yang ditulis dalam JavaScript 

dan kode shader yang dijalankan pada komputer Graphics Processing Unit 

(GPU). WebGL menggunakan elemen canvas HTML 5 untuk menampilkan 

grafik 3D dan menggunakan Documen Object Model (DOM) untuk mengirimkan 

data yang kemudian disimpan oleh memori komputer. Manajemen memori 

otomatis disediakan sebagai bagian dari bahasa JavaScript. Ada beberapa library 

untuk pengembangan WebGL, diantaranya terdiri dari lima yaitu: 

1. CooperLicht 

CooperLicht adalah JavaScript API untuk membuat permainan dan 

aplikasi 3D interaktif menggunakan WebGL, yang dikembangkan oleh 

Ambiera. Tujuan dari library adalah menyediakan API sederhana untuk 

memudahkan mengembangkan konten 3D untuk website. Untuk 

membuatnya menggunakan CopperCube 3D editor. 

2. Three.js 

Three.js adalah JavaScript API yang digunakan untuk membuat dan 

menampilkan grafik animasi komputer 3D pada browser. Script Three.js 

dapat digunakan bersama elemen canvas HTML 5, SVG atau WebGL. 

3. Processing.js 

Processing.js merupakan port proses JavaScript, sebuah bahasa 

pemrograman yang dirancang untuk visualisasi, gambar, dan konten 

interaktif. Memungkinkan web browser untuk menampilkan animasi, 

aplikasi visual, permainan dan konten yang grafik lainnya tanpa 

memerlukan applet Java atau Flash plugin. 

4. OSG.js 

OSG.js merupakan framework WebGL berdasarkan konsep 

OpenSceneGraph. Memungkinkan user untuk menggunakan 

OpenSceneGraph seperti toolbox untuk berinteraksi dengan WebGL 

melalui JavaScript, dan menyediakan fasilitas untuk mengekspor berbagai 

file ke format osjs. 
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5. GLGE 

GLGE adalah library JavaScript untuk memudahkan penggunaan WebGL, 

yang dasarnya merupakan browser asli JavaScript API untuk memberikan 

akses langsung ke OpenGL-ES 2, memungkinkan penggunaan hardware 

akselerasi 2D dan 3D tanpa harus memakai plugin. (Perancangan Maket 

Perumahan Berbasis Teknologi WebGL) 

2.12 Google Earth 

Google Earth merupakan sebuah aplikasi virtual globe yang aslinya 

disebut dengan Earth Viewer (pemetaan bumi) dan dibuat oleh KeyHole, Inc. 

Aplikasi ini merupakan pengolahan citra digital dari hasil pemantauan satelit. 

Pada tahun 2004 Google membeli aplikasi ini dari KeyHole, Inc untuk diterapkan 

dalam aplikasi berbasis web. Google memasukan semua data gambar pemetaan 

bumi  yang diperoleh dari satelit untuk kemudian dapat diakses melalui web 

secara online. Resolusi gambar sudah cukup tinggi untuk menampilkan gambar 

seluruh kota, bahkan dapat dengan jelas menunjukan objek seperti gedung, rumah 

dan jalan lengkap secara detail bahkan lengkap dengan warna. Tingkat resolusi 

gambar yang tersedia berdasarkan keinginan pengguna, tetapi pada umumnya 

daratan dapat ditampilkan dengan tingkat resolusi yang sangat tinggi sampai 15 

meter. Seperti pada contohnya Las Vegas, Nevada, dan Cambridge, 

Massachusetts sampai tingkat resolusi tinggi sampai 15 cm (6 inchi) (Darmawan, 

2012).  

Google Earth juga memiliki data model elevasi digital (DEM) yang 

dikumpulkan oleh Misi Topografi Radar Ulang Alik NASA. Ini bermaksud agar 

kita dapat melihat Grand Canyon atau Gunung Everest dalam tiga dimensi, 

daripada 2D di situs/program peta lainnya. Sejak November 2006, pemandangan 

3D pada pegunungan, termasuk Gunung Everest, telah digunakan dengan 

penggunaan data DEM untuk memenuhi gerbang di cakupan SRTM. Banyak 

orang yang menggunakan aplikasi ini menambah datanya sendiri dan menjadikan 

mereka tersedia melalui sumber yang berbeda, seperti BBS atau blog. Google 

Earth mampu menunjukkan semua gambar permukaan bumi dan juga merupakan 
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sebuah klien Web Map Service. Google Earth mendukung pengelolaan data 

Geospasial tiga dimensi melalui Keyhole Markup Language (KML) (Darmawan, 

2012). 

Google Earth menyediakan fitur untuk mencari alamat (hanya untuk 

beberapa negara), pengguna hanya perlu memasukan koordinat atau menggunakan 

mouse untuk membuka suatu lokasi. Google juga memiliki model digital dari 

lapisan muka bumi yang dikumpulkan oleh radar NASA, sehingga kita bisa 

melihat gambar dari Grand Canyon atau Gunung Everest dalam format 3 dimensi. 

Tidak seperti peta biasa yang berbentuk 2 dimensi. Sebagai tambahan pada 

November 2006 google menambahkan banyak fitur dan semakin banyak pula kota 

dan negara yang dapat kita lihat melalui Google Earth, seperti contohnya kota Las 

Vegas, Honolulu, New York, Washington dan beberapa negara bagian di Amerika 

Serikat yang bisa dilihat dengan jelas sampai ke garis pantai (Darmawan, 2012). 

 

2.13 Geography Markup Language (GML) 

GML adalah sebuah encoding xml yang bersesuaian dengan ISO 19118 

untuk penyebaran dan penyimpanan informasi geografis. Informasi tersebut 

dimodelkan berdasarkan pemodelan framework konseptual yang digunakan pada 

seri Internasional Standar ISO 19100 dan termasuk didalamnya property spasial 

dan nonspasial dari fitur gografis (OGC dalam Nurwidyantoro, 2008) 

GML didesain untuk mendukung interoperabilitas di antara beberapa 

model data dan representasi fitur yang berbeda. Dukungan terhadap 

interoperabilitas dimungkinkan denagn menyediakan model daya yang umum, 

satu set tag geometri standar untuk menjelaskan fitur spasial, dan sebuah 

mekanisme untuk membuat dan berbagai skema aplikasi (Peng dan Tsou dalam 

Nurwidyantoro, 2009). 
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2.14  Bahasa Pemrograman 

2.14.1  Javascript 

Javascript adalah bahasa scripting kecil, ringan, berorientasi ojek yang 

ditempelkan pada kode HTML dan di proses di sisi client. Javascript digunakan 

dalam pembuatan website agar lebih interaktif dengan memberikan kemampuan 

tambahan terhadap HTML melalui eksekusi perintah di sisi browser. Javascript 

dapat merespon perintah user dengan cepat dan menjadikan halaman web menjadi 

responsive. Javascript memiliki struktur sederhana, kodenya dapat disisipkan pada 

dokumen HTML atau berdiri sebagai satu kesatuan aplikasi (Yatini, 2014). 

 

2.14.2  HTML 5 

HTML 5 merupakan teknologi inti dari internet. HTML 5 adalah bahasa 

markup untuk penataan dan penyajian konten world wide web. Tujuan utama 

HTML 5 adalah meningkatkan bahasa dengan dukungan multimedia yang tetap 

mudah dibaca dan dimengerti (Yatini, 2014). 

Fitur baru HTML 5 terdiri dari empat, antara lain: 

1) Unsur canvas untuk menggambar 2D 

2) Unsur video dan audio untuk media pemutaran 

3) Dukungan untuk penyimpanan lokal 

4) Konten baru dengan elemen spesifik seperti article, footer, header, nav 

dan section. 

 

2.15  Microsoft Office Visio 2007 

Microsoft Office Visio 2007 adalah produk yang terdapat pada paket 

Microsoft Office Visio Standard 2007 dan Microsoft Office Visio Professional 

2007. Kedua edisi visio tersebut dirancang agar dapat menyediakan tools yang 

berguna bagi user. Orang-orang yang bergerak di bidang IT dan pengembangan 

perangkat lunak merasakan manfaat dari diagram yang memang ditujukan bagi 

mereka di Office Visio Professional 2007 (Tohari, 2014). 
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2.16  Basisdata (Database) 

Basisdata 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/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 basisdata. Atribut 

adalah properti yang mendeskripsikan beberapa aspek dari objek yang ingin 

disimpan. Relasi adalah hubungan asosiasi antar entitas. 

Basisdata 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). 



 

 

37 

 

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. 

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. 

2.17 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. 
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2.18 User Acceptance Test (UAT) 

User Acceptance Test (UAT) atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu 

proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen 

yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan dapat diterima 

oleh pengguna, jika hasil pengujian (testing) sudah dianggap memenuhi 

kebutuhan dari pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement 

yang disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi 

lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka 

dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian.  


