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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang analisis dan perancangan 

terhadap  masalah yang diangkat. Tahap analisis diperlukan sebagai dasar dalam 

perancangan sistem  informasi geografis bencana di Provinsi Riau menggunakan 

standar Web Map Service (WMS). Dalam analisis sistem ini meliputi analisis 

sistem yang berjalan saat ini, analisis sistem usulan, analisis kebutuhan sistem, 

analisa data-data yang diperlukan, analisa software  yang digunakan dan terakhir 

analisis perancangan sistem informasi geografis bencana menggunakan WMS 

server. Alur kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1: Alur Kerja Penelitian 
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4.1 Analisis Sistem Yang Berjalan 

4.1.1 Identifikasi Masalah 

Saat ini BPBD Provinsi Riau menggunakan ArcGIS untuk menampilkan 

informasi spasial mengenai bencana dengan menggunakan peta dasar dari Google 

Earth. Akan tetapi perangkat SIG tersebut berbasis desktop, kelemahannya yaitu 

untuk mengetahui informasi bencana pengguna harus secara langsung 

berhubungan dengan perangkat SIG tersebut. Selain itu, kelemahannya yang lain 

yaitu apabila pengguna menginginkan informasi bencana, maka pengguna harus 

menggunakan flashdisk atau hardisk untuk memindahkan data dan kemudian di-

import kembali ke dalam perangkat SIG pengguna. Hal ini tentu menyulitkan 

pengguna karena tidak efektif dalam hal penyampaian informasi mengenai 

bencana yang membutuhkan kecepatan penyampaian infromasi. Terakhir, 

pertukaran data bencana dari BPBD kabupaten/kota  di Provinsi Riau ke BPBD 

Provinsi Riau  dilakukan dengan cara menggunakan telepon sehingga 

mengakibatkan informasi bencana tidak tersebar secara efektif. 

Berdasarkan  masalah  yang  dihadapi  tersebut,  maka  diusulkan  sistem 

informasi geografis bencana yang memvisualisasikan daerah yang terkena 

bencana. Sistem informasi geografis ini menerapkan WMS sebagai protokol untuk 

berbagi peta. Dengan menggunakan WMS, peta dapat ditampilkan pada banyak 

aplikasi SIG lainnya seperti QGIS dan ArcGIS, sehingga memberikan kemudahan 

dalam menggabungkan informasi spasial. Dengan adanya kemudahan tersebut, 

BPBD Provinsi Riau dan seluruh BPBD kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau 

dapat melakukan kolaborasi mengenai informasi bencana yang ada di Provinsi 

Riau secara interaktif. 
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4.1.2 Alur Sistem Yang Sedang Berjalan 

Analisa alur sistem yang sedang berjalan dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana proses penyampaian informasi mengenai bencana, yaitu bencana yang 

terjadi di Provinsi Riau dan bagaimana sistem yang berjalan untuk penyampaian 

informasi tersebut. Proses yang dimaksud dapat dijelaskan melalui Gambar 4.2 

berikut ini: 

 

 

Gambar 4.2: Alur Sistem Yang Sedang Berjalan 

 

Gambar 4.2 diatas menjelaskan bahwa informasi mengenai bencana 

diterima oleh BPBD Provinsi Riau oleh pihak terkait bencana/BPBD kabupaten 

dan kota melalui mobile device. Kemudian admin mengolah data mentah menjadi 

sistem informasi spasial bencana berupa peta spasial yang kemudian hanya dapat 

digunakan untuk kepentingan kantor dan penelitian saja. Peta tersebut hanya dapat 

dilihat ketika berhubungan langsung dengan komputer tempat peta dibuat. 
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4.2 Analisis Sistem Usulan 

4.2.1 Gambaran Umum Sistem Usulan 

Sistem Informasi Geografis Bencana menggunakan standar Web Map 

Service (WMS) ini merupakan sistem informasi untuk menyajikan pemetaan 

bencana di Provinsi Riau secara interaktif. Sistem ini membantu pihak BPBD 

Provinsi Riau dalam memberikan informasi terkait bencana kepada pihak-pihak 

yang ikut berperan ketika terjadi bencana. Selain itu pihak BPBD Provinsi Riau 

juga dapat  melakukan kolaborasi dalam penyebaran informasi bencana dengan 

BPBD kabupaten/kota  di Provinsi Riau sehingga penyampaian informasi bencana 

dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Sistem Informasi ini juga bertujuan 

untuk membantu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 

(BPBD) dalam penyampaian informasi bencana kepada masyarakat sebagai isu 

peringatan dini serta sebagai acuan dalam pembuatan keputusan bagi pemerintah 

dan badan-badan kebencanaan lainnya dalam perencanaan mitigasi bencana 

seperti Tentara Nasional Indonesi (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri), Media Massa, Kementrian, dan Swasta. 

Sistem ini dibangun dengan menggunakan protokol standar dari Open 

Geospatial Consortium (OGC) yaitu Web Map Service (WMS). Dengan 

menerapkan WMS, data spasial dapat secara bebas dipertukarkan di antara sistem-

sistem perangkat lunak aplikasi SIG dan melalui jaringan komputer tanpa 

khawatir mengenai masalah perbedaan format (konversi) atau tipe data. WMS 

juga  memungkinkan pembuatan peta dengan beberapa lapisan atau layer-layer. 

Layer yang digunakan pada sistem ini berupa jenis-jenis bencana yang terjadi di 

Provinsi Riau seperti Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, 

Banjir, Banjir Tanah Longsor, Abrasi, dan Angin Puting Beliung. 
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Dari hasil definisi sistem yang telah diuraikan diatas, maka sistem yang 

diusulkan adalah membangun sebuah sistem informasi spasial bencana di Provinsi 

Riau menggunakan protokol standar WMS. Sistem ini memberikan manfaat yang 

terdiri dari tujuh yaitu  sebagai berikut: 

1) Membantu seluruh BPBD yang ada di Provinsi Riau dalam melaksanakan 

peraturan pemerintah mengenai tugas dari BPBD itu sendiri berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1c 

yaitu menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. 

2) Membantu seluruh BPBD yang ada di Provinsi Riau untuk melaksanakan 

aturan kesepakatan pembuatan peta yang dikeluarkan oleh konsorsium 

dibidang pemetaan yaitu Open Geospatial Consortium (OGC). 

3) Membantu BPBD Provinsi Riau dan BPBD kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Riau dalam melakukan kolaborasi informasi spasial bencana di 

Provinsi Riau .  

4) Membantu BPBD Provinsi Riau dan BPBD kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Riau dalam pembuatan laporan dalam bentuk print out. 

5) Membantu masyarakat/wisatawan dalam mengakses informasi spasial 

pantauan bencana di Provinsi Riau. 

6) Membantu pemerintah dan pihak terkait bencana dalam melakukan 

tindakan mitigasi bencana. 

7) Dengan menggunakan WMS, peta bencana dapat ditampilkan dibanyak 

client seperti QGIS, ArcGIS, WebGL, Google Earth dan Google Map. 
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4.2.2 Ruang Lingkup Sistem  

Ruang lingkup sistem dilakukan untuk menentukan batasan ruang lingkup 

sistem yang akan dibangun. Sistem yang akan dibangun yaitu sistem informasi 

spasial bencana menggunakan protokol standar WMS yang dapat memungkinkan 

seluruh BPBD yang ada di Provinsi Riau untuk melakukan kolaborasi dalam 

memberikan informasi mengenai bencana yaitu dengan memiliki hak akses untuk 

menginputkan informasi bencana melalui software QGIS. Kemudian dari sisi 

client yaitu berbasis web yang hanya sebagai media informasi untuk menunjukkan 

pengetahuan kebencanaan dan peta spasial guna sebagai mitigasi bencana. 

 

4.2.3 Identifikasi Data 

Perancangan sistem informasi geografis bencana di Provinsi Riau 

berfungsi untuk memberikan informasi bencana melalui peta digital. Data yang 

diperlukan untuk mendukung perancangan sistem informasi ini berupa data 

spasial. Jenis data yang digunakan yaitu data vektor. Salah satau format data 

vektor yang didukung MapServer adalah shapefile sehingga semua data yang akan 

digunakan harus memiliki format shapefile (*shp) untuk data spasial dan format 

dbaseIV (*dbf) untuk data atribut. Format data ini dihasilkan menggunakan 

perangkat lunak QGIS 2.10.1. Berikut  ini adalah format data (shapefile) untuk 

setiap objek yang telah ditentukan  pada  perancangan  sebelumnya  menggunakan  

QGIS  2.10.1: 

Tabel 4.1:. Format objek di QGIS 2.10.1  

No Objek Spasial Format 

1 Banjir Polygon (poligon) 

2 Banjir Tanah Longsor Point (titik) 

3 Gelombang Pasang/Abrasi Point (titik) 

4 Gempa Bumi Point (titik) 

5 Kebakaran Hutan dan Lahan Polygon (poligon) 

6 Puting Beliung Point (titik) 

   7  Tanah Longsor Point (titik) 
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4.2.4 Analisa Kebutuhan (Requirement) 

1) Analisa Kebutuhan User 

Analisa pengguna berguna untuk mengetahui siapa saja yang terlihat 

dalam penggunaan sistem sehingga dapat diketahui tingkat pengalaman dan 

pemahaman pengguna terhadap sistem. User sistem ini terdiri dari tiga yaitu: 

a) Kebutuhan end user (masyarakat/pihak terkait bencana) 

Pengunjung dapat mengakses sistem informasi spasial bencana. 

b) Kebutuhan super admin 

Mengelola sistem dengan mengkonfigurasi sistem informasi spasial 

bencana dan user interface. 

c) Kebutuhan admin 

Mengelola sistem informasi dengan hak akses dapat menginputkan 

data bencana. 

 

2) Analisa Perangkat Keras  

Kebutuhan minimal perangkat keras yang diperlukan terdiri dari enam 

yaitu: 

a) Processor (Intel Inside, AMD) 

b) Memory RAM minimal 1 GB 

c) Hardisk minimal 500 GB 

d) Internet Connection 120 Kbps Internet speed 

e) Input Devices: Keyboard, Mouse 

f) Output Devices:Monitor LCD, Printer 

 

3) Analisa Perangkat Lunak 

Kebutuhan minimal perangkat lunak yang diperlukan terdiri dari enam 

yaitu: 

a) Sistem Operasi (Window XP, Windows 7, Linux) 

b) QGIS 2.10.1 

c) WebGL Earth 

d) Google Earth 



 
 

52 
 

e) Web Server: Apache versi 2.2.11 

f) Text editor (Sublime, Notepad ++) 

g) Web Browser (Mozila Firefox, Chrome, Opera Mini) 

h) MapServer for Windows (MS4W) 

 

4.2.5 Identifikasi Software Yang Digunakan 

Software yang digunakan pada penelitian ini adalah QGIS 2.10.1. QGIS 

Merupakan perangkat lunak SIG berbasis open source dan free (gratis) untuk 

keperluan pengolahan data geospasial. QGIS adalah software SIG multi platform. 

Fitur-fitur dari QGIS dapat dijelaskan berdasarkan (quantum.gis.co.id, 2013) 

terdiri dari tujuh sebagai berikut: 

a) Tampilan data  

Menampilkan dan melakukan overlay data vektor dan raster dalam 

berbagai format dan sistem proyeksi tanpa sebelumnya perlu 

melakukan konversi ke format khusus atau format umum. 

b) Eksplorasi data dan pembuatan peta 

Menyusun peta dengan melakukan eksplorasi data spasial lewat GUI 

(antarmuka) yang mudah. 

c) Membuat, mengedit, mengelola, dan mengekspor data 

Membuat, mengedit, mengelola dan mengekspor peta vektor dalam 

beberapa format. Data raster harus di-import ke GRASS supaya bisa 

di-edit dan diekspor ke format lain. 

d) Analisis Data 

Melakukan analisis data spasial pada PostgreSQL/PostGIS dan format 

OGR yang didukung lainnya lewat plugin Python tools. Saat ini QGIS 

menyediakan tools untuk analisis vektor, sampling, geoprocessing, 

geometri, dan manajemen database. 

e) Publikasi Peta ke Internet 

QGIS bisa digunakan untuk mengekspor data ke mapfile (file 

konfigurasi komposisi peta untuk MapServer) dan 

mempublikasikannya ke internet jika UMN MapServer terinstal. QGIS 
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juga bisa digunakan sebagai klien WMS, WMS-C atau WFS dan 

WFS-T, dan sebagai server WMS atau WFS. 

f) Menambah Fungsi QGIS dengan Plugin 

QGIS bisa diadaptasi sesuai kebutuhan dengan arsitektur plugin. QGIS 

menyediakan library yang bisa digunakan untuk plugin. Dan juga bisa 

membuat aplikasi sendiri dengan C++ atau Python. 

g) DB Manager 

DB Manager sekarang sudah resmi masuk dalam bagian inti QGIS. 

Menarik (drag) layer dari QGIS Browser ke dalam database manager 

dan sekaligus mengimpornya ke dalam database spasial. 

 

4.3 Perancangan Sistem Usulan 

Perancangan sistem informasi geografis bencana menggunakan WMS 

server bertujuan untuk menerapkan solusi penyelesaian masalah yang telah 

diajukan pada analisis sistem. 

 

4.3.1 Alur Sistem Usulan 

Alur sistem usulan akan memberikan penjelasan dan gambaran secara 

utuh  mengenai bentuk dan rancangan kerja dari sistem tersebut  dalam 

memenuhi  kebutuhan   operasional  BPBD Provinsi Riau.  Deskripsi  sistem  

yang diusulkan,  dapat  dilihat seperti  Gambar  4.3 dibawah ini: 
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Gambar 4.3: Sistem Usulan 

 

Gambar 4.3 menggambarkan sistem informasi spasial bencana di Provinsi 

Riau. Uraian dari sistem usulan adalah sebagai berikut: 

1. WMS server BPBD Provinsi Riau yaitu server WMS pada BPBD Provinsi 

Riau dimana seluruh WMS kabupaten/kota bergabung dalam satu 

tampilan. 

2. WMS server BPBD kabupaten/kota yaitu server WMS di seluruh BPBD 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Admin di seluruh BPBD 

kabupaten/kota menginstall aplikasi sistem dan dapat melakukan input 

data bencana di daerahnya masing-masing.  

3. Data yang telah di-input otomatis terupdate disemua aplikasi sistem 

admin, baik admin BPBD Provinsi Riau maupun admin BPBD 

kabupaten/kota.  

4. Begitu juga pada sisi client yaitu pada WebGL Earth, data bencana dapat 

langsung update ketika dilakukan input data oleh seluruh admin. 

5. Masyarakat umm bisa melihat dan mengakses WebGL Earth yang di 

dalamnya terdapat layer-layer bencana di Provinsi Riau berdasarkan jenis 

bencana dan tahunnya. 
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4.3.2  Deskripsi Aktor 

Deskripsi aktor menjelaskan seseorang yang berinteraksi dengan sistem. 

Sebuah aktor dapat memberikan informasi inputan pada sistem, menerima 

informasi dari sistem atau keduanya, menerima dan memberi informasi pada 

sistem. Berikut merupakan aktor-aktor yang terlibat di dalam perancangan 

sistem informasi bencana Riau, terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini: 

Table 4.2: Daftar Aktor (Actor Glossary) 

Term Synonym Description 

1. Super 

Admin 

 

 

Super 

Administrator 
Admin  yang memiliki wewenang untuk 

konfigurasi sistem. Dalam sistem ini pihak 

yang berperan sebagai super admin yaitu 

admin BPBD Provinsi Riau. 

2. Admin Administrator Admin yang memiliki wewenang untuk 

menginputkan data bencana. Terdiri dari 12 

yaitu: BPBD Bengkalis, BPBD Indragiri 

Hilir, BPBD Indragiri Hulu, BPBD Kampar, 

BPBD Kepulauan Meranti, BPBD Kuantan 

Singingi, BPBD Pelalawan, BPBD Rokan 

Hilir, BPBD Rokan Hulu, BPBD Siak, 

BPBD Dumai, BPBD Pekanbaru. 

3. E nd  User User Public E nd User adalah masyarakat/pihak terkait 

bencana yang mengakses aplikasi web 

bencana di Provinsi Riau. Memiliki akses 

melihat peta. 
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4.3.3 Proses Perancangan Application Server 

1) Implementasi Web Map Service (WMS) 

 SIG terdistribusi mengadopsi model arsitektur n-tier client/server dimana 

terdapat beberapa komponen di dalamnya. Implementasi WMS pada SIG 

terdistribusi terdapat pada komponen server peta dalam model arsitektur ini yang 

terlihat pada Gambar 4.4 berikut: 

 

Gambar 4.4: WMS Pada Model Arsitektur n-tier client/server 

 

 Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, WMS adalah cara client untuk meminta 

gambar peta dari server. Client mengirimkan permintaan ke server peta, maka 

server peta menghasilkan gambar berdasarkan parameter yang dikirimkan ke 

server dalam permintaan dan akhirnya mengembalikan gambar. 

 Banyak aplikasi client yang dapat digunakan untuk mengakses data spasial 

melalui WMS server. Pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang telah 

mendukung standar WMS. Aplikasi tersebut seperti QGIS, ArcGIS, Google 

Earth, dan WebGL Earth. Selain itu pengguna juga dapat membuat sendiri 

aplikasi baik itu berbasis web atau desktop untuk mengakses data yang disediakan 

oleh WMS server. 

 Pada model arsitektur ini, penyedia akses data spasial dapat berasal dari 

beberapa sumber yang berbeda dan tersebar di dalam jaringan internet. Hal ini 

memberi kemudahan kepada pengguna untuk dapat memilih data spasial yang 

sesuai dengan kebutuhan. 
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2) Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem merupakan arsitektur perangkat lunak yang digunakan 

untuk membangun suatu perangkat lunak sistem informasi yang akan digunakan 

dalam sistem komputer. Arsitektur sistem informasi geografis bencana di Provinsi 

Riau menggunakan standar WMS  terlihat seperti pada Gambar 4.5 berikut:  

 

 

 

Gambar 4.5: Arsitektur Sistem 

 

Berdasarkan gambar diatas, arsitektur sistem informasi geografis bencana 

di Provinsi Riau menggunakan standar WMS adalah sebuah sistem dengan n-tier 

client/server yang terdiri dari server database, MapServer, dan browser. Uraian 

dari arsitektur pada gambar diatas adalah sebagai berikut: 
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a) Browser bertindak sebagai client, dalam perancangan sistem ini 

menggunakan WebGL Earth untuk menampilkan peta pada browser.  

b) Webserver menerima request client, akan tetapi webserver tidak memiliki 

kemampuan pemrosesan peta, maka diteruskan ke MapServer. 

c) MapServer bertindak sebagai server peta yang memiliki akses ke data 

spasial. Pada saat pemasukan data spasial pada MapServer, didefinisikan 

juga parameter-parameter seperti proyeksi peta dan bounding box. 

Parameter tersebut nantinya digunakan dalam visualisasi data menjadi 

peta. Untuk data bencana di Provinsi Riau ini digunakan WGS 84 EPSG 

4326 dan bounding box (98.9, -1.185, 105.98, 2.86). Dalam 

mengkonfigurasikan MapServer didefinisikan pula pengaturan WMS pada 

bagian metadata setiap layer. Konfigurasi WMS server dapat dilihat pada 

Gambar 4.6 berikut: 

 

Gambar 4.6: Kofigurasi WMS 
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d) OGC Web Service menggunakan protocol HTTP sebagai media 

transaksinya. Permintaan-permintaan WMS seperti GetCapabilities, 

GetMap, dan GetFeatures dikirim dengan HTTP  GET. Bentuk dari HTTP 

GET ini adalah berupa URL dengan beberapa parameter yang diatur 

berdasarkan spesifikasi implementasi WMS. Sebagai respon dari 

permintaan tersebut WMS merender data spasial baik dalam format raster 

maupun vektor beserta atributnya. Dalam penelitian ini hanya 

menggunakan format data vektor sebagai bentuk visualisasi bencana. 

e) Kemudian hasil dikembalikan  ke web browser (client) berupa file gambar 

(JPG,PNG, GIF atau TIFF). 

 

3) Implementasi Paket MapServer for Windows (MS4W) 

a) Pembuatan Modul Map File 

Modul map file dibuat agar data pada database QGIS dapat ditampilkan 

pada aplikasi MapServer, maka perlu dibuatkan mapfile (*.map). Mapfile 

merupakan teks biasa yang berekstensi *.map yang akan mendeskripsikan apa dan 

dimana sumber datanya, dan bagaimana cara data tersebut harus ditampilkan. 

MapServer membutuhkan sebuah file yang berekstensi *.map yang berfungsi 

sebagai file konfigurasi peta. Di dalam mapfile didefinisikan objek-objek yang 

akan digunakan, antara lain objek map, objek layer, objek class, objek label, dan 

objek style. 

Objek map mendefinisikan parameter yang berlaku umum untuk 

keseluruhan peta. Pendefinisian objek map untuk aplikasi sistem informasi 

geografis bencana yang menyajikan peta bencana dalam bentuk mapfile adalah 

seperti pada gambar 4.7 berikut: 
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Gambar 4.7: Objek Map 

 

Berdasarkan gambar 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa: 

1. Mapfile tersebut memiliki objek map yang bernama BPBD. 

2. File sementara yang dihasilkan oleh MapServer adalah berupa file 

png24 (bisa juga berupa GIF maupun PNG). 

3. Extent merupakan batas minimum dan maksimum sumbu x,y. 

4. Jangkauan batas koordinat peta adalah (98.098 -1.282 105.339 2.906) 

5. Ojek map bernama BPBD akan ditampilkan dengan ukuran 1026 x 

594pixel. 

6. Semua layer dimunculkan “status on” 

 

MapServer membutuhkan suatu tempat penyimpanan file temporer 

sebelum dikirimkan ke web browser. Parameter-parameter yang digunakan untuk 

menentukan tempat penyimpanan file temporer tersebut adalah sebagai seperti 

yang terlihat pada Gambar 4.8 berikut: 

 

Gambar 4.8: Tempat Penyimpanan File Temporer 
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Gambar 4.8 menjelaskan bahwa: 

a) Parameter imagepath menunjuk kepada direktori yang dikenali sistem 

operasi. Dalam sistem ini (ms4w/tmp/ms_tmp).  

b) Parameter imageurl menunjuk path relatif yang dikenali web server. 

Yaitu (ms_tmp). 

 

Objek layer digunakan untuk mendefinisikan layer-layer yang kemudian 

membentuk peta. Urutan penempatan layer dipeta adalah sesuai dengan urutan 

penulisannya. Artinya, layer yang paling dulu dituliskan akan ditempatkan di 

bagian paling bawah dari peta. Ada beberapa layer yang akan digunakan dalam 

aplikasi web GIS ini antara lain, yaitu tujuh jenis bencana di Provinsi Riau. Syntax 

di dalam mapfile untuk mendefinisikan layer bencana adalah terlihat seperti 

Gambar 4.9 berikut: 

 

Gambar 4.9: Objek Layer 
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Berdasarkan Gambar 4.9 diatas dapat dijelaskan bahwa:  

a) Pada peta Provinsi Riau tersebut, terdapat layer yang bernama “banjir” 

b) Nama shapefile yang digunakan untuk layer “banjir” tersebut adalah 

“banjir.shp”. 

c) Layer tersebut statusnya dimunculkan (STATUS ON). 

d) Di dalam layer “banjir” terdapat unsur-unsur spasial yang bertipe 

polygon dengan nama “banjir” juga. 

 

Objek class digunakan untuk mendefinisikan kelas tematik untuk suatu 

layer. Setiap layer pasti memiliki paling tidak satu kelas. Syntax di dalam mapfile 

untuk mendefinisikan class adalah seperti terlihat pada Gambar 4.10 berikut: 

 

 

Gambar 4.10: Objek Class 

Objek class di atas adalah class yang digunakan oleh layer bencana. Jika 

layer bencana akan ditampilkan maka akan digunakan suatu template yaitu 

query.html dengan warna kelas “banjir” akan disajikan dengan warna latar putih 

(255 255 255) dengan garis tepi berwarna hitam (0 0 0). 
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b) Teknik Common Gateway Interface (CGI) 

Dalam mengimplementasikan WMS digunakan teknik CGI yaitu 

protokol yang digunakan untuk menghubungkan web server dan aplikasi. Cara 

kerja CGI dapat di lihat pada Gambar 4.11 berikut: 

 

Gambar 4.11: Cara kerja CGI 

 

Gambar 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aplikasi CGI berupa file skrip, diletakkan di lokasi direktori yang dapat 

diakses oleh web server. Yaitu direktori di dalam file apache. 

2. Jika ada permintaan terhadap aplikasi dari klien, maka webserver akan 

membaca skrip dan menjalankan program tersebut dengan bantuan sistem 

operasi. 

3. Webserver memberi program ini masukan berupa server variables 

(informasi yang ada pada HTTP request yang sedang diterima, nama path 

file program, kapabilitas webserver), environment variables (informasi 

yang telah diset pada lingkungan sistem operasi), cookie (isi cookie yang 

disimpan di web browser), Request parameter (input dari user yang 

dikirimkan bersamaan dengan HTTP request oleh web browser).   

4. Web server menunggu program berjalan hingga selesai lalu menangkap 

keluaran standar program, keluaran inilah yang diberikan kepada klien.  
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4.3.4 Proses Perancangan Output 

Output yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan informasi 

geografis bencana di Provinsi Riau menggunakan WMS yang berupa peta. 

informasi. Peta yang ditampilkan berupa aplikasi web yang dikembangkan untuk 

mengakses data spasial yang telah dimasukkan pada WMS server. Data spasial 

yang telah diakses ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Pembuatan 

aplikasi web ini memanfaatkan WebGL Earth dan Google Earth. Kedua aplikasi 

ini digunakan untuk membuktikan bahwa WMS server dapat berjalan pada kedua 

aplikasi tersebut. 

1) Perancangan Output pada WebGL Earth 

Langkah awal dalam visualisasi peta dilakukan dengan menyisipkan 

parameter-parameter HTTP GET yang dibutuhkan. Skrip yang dibuat untuk 

menampilkan peta bencana ke dalam WebGL Earth terdapat pada Gambar 4.12. 

Untuk visualisasi dari WMS server, parameter yang dibutuhkan adalah nama 

layer dan tipe gambar yang ditampilkan. Sedangkan untuk menampilkan menu 

select list pada WebGL Earth juga disisipkan skrip seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.13 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.12: Konfigurasi Peta pada WebGL 
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2) Perancangan Output pada Google Earth 

Google Earth mendukung Web Map Service antarmuka Standard OpenGIS 

(WMS), yang menyediakan antarmuka HTTP standar untuk meminta gambar peta 

dari satu atau lebih database geospasial.  

Salah satu manfaat menggunakan standar WMS adalah bahwa klien yang 

didukung dapat meminta gambar dari beberapa WMS server dan kemudian 

menggabungkan gambar pemetaan tersebut ke dalam satu tampilan. Karena 

standar WMS digunakan untuk mendapatkan semua gambar, sehingga dapat 

dengan mudah dilakukan overlay satu sama lain. Konfigurasi untuk melakukan 

input WMS parameter pada Google Earth dapat di lihat pada Gambar 4.14. 

Sedangkan konfigurasi untuk input layer WMS bencana dapat dilihat pada 

Gambar 4.15 sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.14: Input WMS Parameter 
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Gambar 4.15: Input Layer WMS 


