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Abstrak
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani
penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,dibawah naungan Kemendagri.
Dimana BPBD melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang salah satu yaitu
meneliti daerah rawan longsor. Dimana untuk mengatasi masalah rawan longsor khususnya rawan longsor di
Kabupaten Tasikmalaya, BPBD masih menggunakan web SIG yang hanya menggunakan peta tematik saja.
Sehingga penyampaian informasi untuk masyarakat belum dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu
dibutuhkan suatu SIG rawan longsor yang lebih baik. Sistem informasi geografis (SIG) untuk
mengidentifikasi daerah rawan longsor di Kabupaten Tasikmalaya berbasis web ini dibangun dengan
menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript dan PHP dengan database menggunakan MySql.
Pembangunan aplikasi sistem informasi geografis rawan longsor di Kabupaten Tasikmalaya berbasis web ini
di harapkan dapat menjadi alternatif yang baik sebagai sarana penyampaian informasi daerah rawan longsor
di Kabupaten Tasikmalaya kepada masyarakat serta dapat mempermudah BPBD Kabupaten Tasikmalaya
dalam mengelola data mengenai daerah rawan longsor di Kabupaten Tasikmalaya.
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Daerah Rawan Longsor, Berbasis Web
1.

Pendahuluan

Keberadaan suatu wilayah tidak bisa terlepas
dari adanya potensi bencana alam, sehingga harus
siap pula untuk menghadapi bencana tersebut.
Indonesia memiliki kondisi alam yang tergolong
rawan terhadap bencana-bencana seperti gempa,
tsunami, dan longsor. Namun bencana yang
hampir terjadi pada setiap wilayah di Indonesia
adalah bencana longsor, karena sekitar 45% luas
lahan di Indonesia adalah lahan pegunungan
berlereng yang peka terhadap longsor dan erosi.
Hal ini merupakan hambatan sekaligus tantangan
bagi perencanaan wilayah mengingat sebagaian
besar wilayah Kabupaten atau kota di Indonesia
memiliki
kawasan
pegunungan.
Untuk
mengurangi kerugian akibat longsor maka perlu
diidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan
longsor sebagai antisipasi untuk mencegah
kerugian yang lebih besar.
Bencana yang terjadi di Kabupaten
Tasikmalaya selalu menimbulkan permasalahan
yang kompleks, juga dalam hal ini penyampaian
informasi yang dilakukan BPBD Kabupaten
Tasikmalaya masih berupa peta tematik saja.
sehingga
masyarakat
kurang
mengetahui
informasi titik mana saja yang rawan terhadap
bencana longsor secara lebih detail. Disamping itu
juga diperlukan penataan dan perencanaan yang
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matang dan terpadu agar proses penyelenggaraan
penanggulangan bencana dapat berjalan dengan
sisematis dan terkoordinasi sehingga dapat
memberikan perlindungan pada masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan berkembangnya teknologi internet
dan popularitas pengguna website, maka sangat
memungkinkan untuk menggabungkan teknologi
internet dengan sistem informasi geografis dan
website, yang kemudian membentuk teknologi
website sistem informasi geografis. Dengan
adanya sistem informasi geografis, internet dan
web maka akan di dapatkan data dan informasi
mengenai daerah rawan longsor yang lebih detail.
Adapun tujuan dari di buatnya sistem ini adalah
sebagai berikut :
a. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat
sekitar dan pendatang agar dapat melakukan
upaya-upaya untuk mengurangi dampak
yang ditimbulkan dari bencana tanah
longsor.
b. Dapat membantu serta mempermudah
masyarakat dalam mencari data dan
informasi tentang daerah rawan longsor di
Kabupaten Tasikmalaya.
Sebagai rekomendasi kepada pemerintah dan
pihak terkait untuk melakukan indentifikasi secara
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dini wilayah yang rawan bencana longsor, juga
tindakan cepat untuk

2.
2.1

Landasan Teori
Sistem Informasi Geografis

Istilah geografis merupakan bagian dari
spasial (keruangan). Kedua istilah ini sering
digunakan secara bergantian atau bahkan tertukar
satu sama lainnya sehingga muncullah istilah
yang ketiga, Geospasial. Ketiga istilah ini
mengandung pengertian yang kurang lebih serupa
di dalam konteks SIG. Penggunaan kata
“geografis”
mengandung
pengertian
satu
persoalan atau hal mengenai (wilayah di
permukaan) bumi : baik permukaan tiga
dimensi.dengan demikian istilah “informasi
geografis” mengendung pengertian informasi
mengenai
tempat-tempat
yang
terletak
dipermukaan bumi, pengetahuan dimana suatu
objek terletak dipermukaan bumi, atau informasi
mengenai keterangan-keterangan (atribut) objek
penting yang terdapat dipermukaan bumi yang
posisinya diberikan atau diketahui. [1].
Pada sebuah aplikasi SIG, terdapat beberapa
fasilitas yang merupakan standar untuk
melengkapi peta yang tampil di layar monitor,
antara lain:
a) Legenda
Legenda (legend) adalah keterangan tentang
objek-objek yang ada di peta, seperti warna
hijau adalah hutan, garis merah adalah jalan,
simbol buku adalah universitas, dan
sebagainya.
b) Skala
Skala adalah keterangan perbandingan
ukuran di layer dengan ukuran sebenarnya.
c) Zoom in / out
Peta di layar dapat diperbesar dengan zoom
in dan diperkecil dengan zoom out.
d) Pan
Dengan fasilitas pan peta dapat digesergeser
untuk
melihat
daerah
yang
dikehendaki.
e) Searching
Fasilitas ini digunakan untuk mencari
dimana letak suatu feature bisa dilakukan
dengan menginputkan nama atau keterangan
dari feature tersebut.
f)
Pengukuran
Fasilitas ini dapat mengukur jarak antar titik,
jarak rute, atau luas suatu wilayah secara
interaktif.
g) Informasi
Setiap feature dilengkapi dengan informasi
yang dapat dilihat jika feature tersebut
diklik.

2.2

Subsistem SIG

SIG dapat diuraikan menjadi beberapa
subsistem sebagai berikut :
a) Data Input : subsistem ini bertugas untuk
mengumpulkan,
mempersiapkan,
dan
menyimpan data spasial dan atributnya dari
berbagai sumber.
b) Data Output : sub sistem ini bertugas untuk
menampilkan atau menghasilkan keluaran
(termasuk ke ekspornya ke format yang
dikehemdaki) seluruh atau sebagian basis
data (spasial)
c) Data Management : sub sistem ini
mengorganisasikan baik data spasial maupun
tabel-tabel atribut terkait kedalam sebuah
sistem basis data sedemikian rupa sehingga
mudah dipanggil kembali atau di retrieve (di
load ke memori), di update dan di edit.
d) Data Manipulasi dan Analisis : subsistem ini
menentukan informasi-informasi yang dapat
di hasilkan oleh SIG.
2.3

Tanah Longsor

Mengutip dari Atika (2009), definisi tanah
longsor telah mengalami perkembangan dari
tahun ke tahun. Berikut ini adalah definisi dari
beberapa tokoh yang telah dipublikasikan di
berbagai pustaka: Skempton dan Hutchinson
(1969), tanah longsor atau gerakan tanah
didefinisikan sebagai gerakan menuruni lereng
oleh massa tanah dan atau batuan penyusun lereng
akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan
peyusun lereng tersebut.
3.

Metode Perancangan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode waterfall yaitu memecah sebuah
proyek berdasarkan aktifitas, untuk membuat
perangkat lunak, terlebih dahulu harus melakukan
kegiatan tertentu, yaitu rekayasa sistem, analisis
sistem, desain sistem, pengkodean (coding),
pengujian dan pemeliharaan (maintenance).
Aktifitas yang terdapat di dalam waterfall tampak
pada gambar berikut [2]:
System Engineering

Requitment Analysis

Design

Coding

Testing

Maintenance
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Gambar 3.1 Skema Waterfall
a.

System / Information Engineering and
Modeling.
Permodelan ini diawali dengan mencari
kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan
diaplikasikan ke dalam bentuk software. Dalam
tahapan ini pennulisi menganalisis kebutuhan dari
semua elemen sistem dan menganalisa keinginan
user, meliputi input, proses hingga output, waktu
pengerjaan, ukuran dan jumlah data yang
ditangani dengan melakukan wawancara kepada
ketua pelaksana untuk mendapatkan data yang
akurat.
b. Software Requirements Analysis.
Proses pencarian kebutuhan diintensifkan
dan difokuskan pada software. Dalam penelitian
ini penulis menganalisa dari data yang ada serta
mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang
akan dibangun yang menunjang dalam
pengembangan sistem informasi geografis rawan
longsor di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun
analisa ini menggunakan flowmap sistem yang
berjalan.
c. Design.
Proses ini digunakan untuk mengubah
kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi representasi
ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum
coding dimulai. Dalam pengembangan sistem
informasi geografis rawan longsor di Kabupaten
Tasikmalaya ini penulis menggunakan tool Use
Case, Activity Diagram, Sequence Diagram,
rancangan database dan file, rancangan data dan
rancangan antar muka.
d. Coding.
Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam
hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus
diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat
dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa
pemrograman melalui proses coding. Dalam
tahapan ini penulis merancang program dengan
menggunakan coding berbasis PHP. Bahasa
pemrograman PHP digunakan untuk merancang
web yang berfungsi sebagai penyampaian
informasi kepada user.
e. Testing / Verification.
Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan.
Demikian juga dengan software. Dalam tahapan
ini sistem dinyatakan selesai dirancang, penulis
dapat melakukan pengetesan terhadap sistem yang
telah dibuat menggunakan tool dreamweaver dan
mozilla untuk mengetahui apakah sistem telah
berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak.
f.
Maintenance.
Pemeliharaan suatu software diperlukan,
termasuk di dalamnya adalah pengembangan,
karena software yang dibuat tidak selamanya
hanya seperti itu. Setelah proses pengetesan
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sistem telah dibuat, maka tahap selanjutnya
adalah melakukan pemeliharaan. Dalam tahap
pemeliharaan, akana ada tahap perbaikan apabila
sewaktu-waktu terjadi kegagalan sistem dan jika
ada peningkatan sistem sebagai kebutuhan yang
baru.
4.
4.1

Analisis
Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian di
lapangan yang dilakukan penulis di BPBD
Kabupaten Tasikmalaya untuk sistem Ofline
dilihat pada gambar Flowmap berikut ini:
PETUGAS LAPANGAN

PETUGAS ADMIN

KETUA PELAKSANA

INFO BENCANA

DATA BENCANA

REKAP DATA
BENCANA

MENCATAT DATA
BENCANA

INPUT DATA
BENCANA

A

DATA BENCANA

REKAP DATA
BENCANA

DATA
FILE BENCANA

Gambar 4.1 Flowmap Sistem Yang
Sedang Berjalan
a)

Petugas Lapangan
Petugas lapangan berfungsi untuk
melaksanakan operasi penelitian dilapangan
berupa pengumpulkan data-data yang diperlukan
untuk memenuhi informasi yang rawan terhadap
longsor.
b)
Petugas Admin
Mengumpulkan,
menginventarisir
sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang
ada di masing-masing instansi, mengevaluasi,
menganalisis
data
dan
informasi
yang
berhubungan dengan penanganan tanggap darurat
bencana serta menyiapkan dokumen rencana
operasi tanggap darurat.
c)
Ketua Pelaksana
Bertugas Melaksanakan evaluasi melalui
rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu
kali dalam sehari untuk menyusun rencana
kegiatan berikutnya.

4.2
a)

Analisis Dokumen

Analisis Dokumen Masukan
Dokumen masukan merupakan dokumen
yang akan diproses oleh suatu sistem yang
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biasanya dilakukan oleh entitas luar sistem,
dalahm hal ini analisis dokumen masukannya
yaitu berupa dokumen mencatat data bencana,
dimana petugas lapangan yang bertugas
memegang dokumen ini.
b)
Analisis Dokumen Proses
Dokumen proses merupakan dokumen yang
terbentuk setelah adanya dokumen masukan. Di
dalam sistem informasi geografis rawan longsor
di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi
dokumen proses adalah data bencana, rekap data
bencana.
c)
Analisis Dokumen Keluaran
Sebagai dokumen keluaran dalam system
informasi geografis rawan longsor di Kabupaten
Tasikmalaya adalah rekap data bencana yang
diolah menjadi informasi berupa laporan-laporan
yang dibutuhkan oleh sistem.
d)
Analisis Aliran Data dan Informasi
Sistem Informasi Geografis daerah rawan
longsor di BPBD Kabupaten Tasikmalaya saat ini
masih belum maksimal karena masih terbatas
menggunakan peta tematik. Oleh karena itu
Penulis mengusulkan untuk menambah system
baru dengan menggunakan proses konversi peta
tematik ke peta digital, dimana nantinya akan
memperluas informasi tentang daerah rawan
longsor di BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
4.3 Evaluasi Sistem Sedang Berjalan
4.3.1 Kekuatan Sistem (Strength)
a.
Dengan media online, informasi data
bencana dapat dibaca dan dilihat oleh
berbagai kalangan secara berulang-ulang
dan cepat dalam tersampainya informasi.
b.
Dengan media website ini dapat
menampilkan informasi tentang peta
daerah bencana longsor secara detail.
4.3.2 Kelemahan Sistem (Weakness)
a.
Koneksi menjadi kelemahan pada sistem
karena tanpa adanya koneksi internet maka
para masyarakat dan dinas-dinas terkait
tidak dapat mengakses informasi.
b.
Selain koneksi ada juga kelemahan pada
sistem ini yaitu waktu yang di butuhkan
untuk dapat merespon peta ketika user
merequest peta.
4.3.3 Kesempatan Sistem (Opportunity)
Dengan
informasi
yang
disajikan
dimungkinkan menjadikan website ini
sebagai media informasi yang bermanfaat
sehingga Website ini banyak di kunjungi
sebagai sumber informasi.
4.3.4 Tantangan Sistem (Threat)
Dengan seiring berjalannya waktu tidak
menutup kemungkinan akan bermunculan
website serupa yang menyajikan informsi
lebih lengkap

5.

Perancangan Sistem

5.1

Use Case Diagram
Berikut adalah use case perancangan
sistem informasi geografis daerah rawan longsor
di Kabupaten Tasikmalaya yang di usulkan :
Melihat peta
rawan longsor

User

Melihat Informasi
rawan longsor

<<extend
>>
nd>
x te
<<e >

Koneksi
ke peta

<<
ex
te
nd
>>

<<e
x te
nd>
>

Login

<<Inc
lude
>>

Mengelola Data
longsor

Gambar 5.1 Use Case Diagram yang
diajukan

Admin

5.2

Class Diagram

Berikut adalah class diagram perancangan
sistem informasi geografis daerah rawan longsor
di Kabupaten Tasikmalaya yang di usulkan
BERITA
- id
- nama
- judul
- isiberita
- photo

DATA BENCANA
LONGSOR

+ tambah()
+ edit()
+ hapus

ADMIN
- username
- password
- level
+ tambah()
+ edit()
+ hapus

- id
- bencana
- tanggal
- jam
- bujur
- lintang
- lokasi
- korban
- kerugian
- keterangan
- foto
+ tambah()
+ edit()
+ hapus

TITIK RAWAN
BENCANA
- id_rawan
- nama
- alamat
- bujur
- lintang
- keterangan
- foto
+tambah()
+ edit()
+ hapus

Gambar 5.2 Class Diagram Diagram
yang diajukan

6.
6.1

Implementasi
Halaman Peta Daerah Rawan Longsor

Berikut ini merupakan tampilan antar muka
website peta daerah rawan longsor yang disajikan
dalam layer roadmap
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Gambar 6.2 Tampilan Daftar Daerah Rawan
Longsor
7.

Gambar 6.1 Tampilan Peta Daerah Rawan
Longsor
6.2

Halaman Daftar Daerah Rawan Longsor

Berikut ini merupakan tampilan antar muka
Untuk menampilkan daftar daerah rawan longsor
yang disajikan dalam bentuk tabel.

Setelah melakukan analisis, perancangan
dan implementasi sistem yang dilanjutkan dengan
pengujian sistem, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
a. Sistem
informasi
geografis
untuk
mengidentifikasi daerah rawan longsor di
Kabupaten Tasikmalaya berbasis web yang
dibangun ini dapat membantu mengetahui
daerah-daerah yang rawan longsor di
Kabupaten Tasikmalaya, khususnya untuk
staf di lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten
Tasikmaya, dan untuk masyarakat pada
umumnya.
b. Membantu dan Memudahkan masyarakat
dalam mengetahui daerah raawan longsor di
Kabupaten Tasikmalaya disertai dengan
informasi nya yang dapat diakses dengan
web.
c. Sistem informasi geografis daerah rawan
longsor di Kabupaten Tasikmalaya berbasis
web ini dapat menyediakan informasi yang
ditampilkan melalui peta.
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