
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Seswanto, (2017) membuat penelitian yang memberi informasi pemetaan

lokasi rawan bencana didaerah Pacitan. Aplikasi yang dirancang memiliki fitur

untuk menyajikan jalur alternatif yang tidak rawan longsor di kabupaten Pacitan.

Penelitian yang dilakukan Rizal (2018) yang berfokus dengan aplikasi sistem

informasi pencarian orang hilang pada posko bencana alam dengan menggunakan

Google Map API. Sistem ini memiliki kemampuan memantau lokasi posko,

melihat keadaan posko, dan informasi keadaan posko.

Penelitian yang dilakukan Pasektiono, (2016) berfokus untuk

mengindentifikasi daerah rawan bencana longsor di kecamatan Tembalang kota

Semarang yang menghasilkan informasi variasi tingkat rawan longsor pada

kecamatan Tembalang.

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang Sistem Informasi

Geografis untuk pengelolaan data posko penanggulangan bencana yang ada di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi ini bertujuan untuk menampilkan letak

lokasi posko, menampilkan informasi pengungsi, menampilkan indikator

kepadatan jumlah pengungsi posko. Tabel 1 dapat menunjukan perbedaan

diantara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan

penulis.



Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian sebelumnya

No Penulis Domain Keterangan
1 Seswanto,

(2017)
Pemetaan
Daerah rawan longsor di
kabupaten Pacitan

Menampilkan informasi
jalur alternatif yang tidak
rawan longsor

2 Rizal,
(2018)

Pencarian orang hilang
pada posko bencana
alam

- Membantu melihat lokasi
posko
- Melihat keadaan posko

- Memberikan informasi
mengenai para pengungsi

3 Pasektiono,
(2016)

Identifikasi daerah
rawan longsor di
kecamatan Tembalang
kota Semarang

Memberi informasi tentang
variasi tingkat rawan
longsor pada masyarakat di
kecamatan Tembalang

4 Sanjaya,
(2018)

Pengelolaan data posko

bencana alam di

Yogyakarta

- Menampilkan indikator
kepadatan penduduk
- Menampilkan riwayat
sakit
- Menampilkan kebutuhan
khusus pengungsi
- Menampilkan riwayat
perpindahan posko
pengungsi

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi Geografis

SIG sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data

geografi. Sistem inidi implementasikan dengan perangkat keras dan perangkat

lunak komputer yang berfungsi untuk akusisi dan verifikasi data, kompilasi data,



penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran

data, manipulasi data, pemanggilan danpresentasi data serta analisa data.

(BernHardsen, 2002).

2.2.1.1 Latar Belakang Berkembang SIG

Menurut Anon (2003) ada beberapa latar belakang SIG, yaitu :

- SIG merupakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi

- SIG 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.

- SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data

- SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada

dipermukaan bumi kedalam bentuk layer atau coverage data spasial

- SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan

data spasial berikut atributnya

- Semua operasi SIG dapat dilakukan secara interaktif

- SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik

- Semua operasi SIG dapat dicostumize dengan menggunakan perintah-perintah

dalam bahasa script

- Perangkat lunak SIG menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan

perangkat lunak lain

- SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spasial

dan geoinformatika



2.2.2 Google Map API

Google Maps API merupakan pengembangan teknologi dari google yang

digunakan untuk menanamkan Google Map di suatu aplikasi yang tidak

dibuat oleh Google. Google Maps API adalah suatu library yang berbentuk

javascript 15 yang berguna untuk memodifikasi peta yang ada di Google

Maps sesuai kebutuhan. (Elian, 2012).

2.2.3 Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pengertian penyelenggaraan penanggulanggan bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Definisi

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi,

penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (UU nomor 24 tahun 2007

tentang penanggulangan bencana).

2.2.4 PHP



PHP adalah salah satu Bahasa pemrograman script bersifat open source

yang bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak

digunakan untuk memprogram situs web dinamis (termasuk blog) meskipun

penggunaaan untuk hal lain juga memungkinkan. (Kadir, 2009).

2.2.5 MySQL

MySQL tergolong sebagai DBMS (Database Management System).

Perangkat lunak ini bermanfaat untuk mengelola data dengan cara yang sangat

fleksibel dan cepat. Mysql banyak digunakan untuk kepentingan penanganan

database karena selain handal juga bersifat Open Source. Konsekuensi dari Open

Source semuanya bisa memakai perangkat lunak ini tanpa harus membayar dan

Source-Code-nya bisa diunduh oleh siapa saja. (Kadir,2010)
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