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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan untuk 

mendukung penelitian tugas akhir ini. 

2.1 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. SIG 

dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, serta menganalisis objek-objek dan 

fenomena- fenomena yang mengetengahkan lokasi geografis sebagai karakteristik 

yang penting atau kritis untuk dianalisis. Secara implementatif SIG merupakan 

sistem komputer yang memiliki empat kemampuan dalam menangani data yang 

bereferensi geografis yaitu masukan, keluaran, manajemen data (penyimpanan 

dan pemanggilan data), manipulasi data dan analisis [4]. 

Menurut ESRI, SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari hardware, software, 

data, metode, dan SDM yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, 

menyimpan, meng-upgrade, manipulasi, menganalisis dan menampilkan semua 

bentuk informasi yang bereferensi geografis (spasial) [4]. 

SIG memiliki lima komponen utama yaitu hardware, software, data, metode, dan 

SDM. Komponen yang pertama yaitu hardware yang digunakan dalam SIG harus 

memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hardware untuk  

sistem informasi lainnya. Pertimbangannya adalah data yang digunakan dalam 

SIG baik data dalam format vektor maupun data dalam format raster memerlukan 

sistem penyimpanan yang besar. Selain itu  untuk keperluan manipulasi data dan 

proses analisis dibutuhkan sistem memori yang besar dan juga prosesor yang 

cepat [5].  

Software SIG haruslah menyediakan fungsi dan tools yang mampu melakukan 

penyimpanan, manipulasi data spasial, analisis dan juga menampilkan informasi 

geografis. Software SIG adalah jenis DBMS (Data Base Managemen Systems) 
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yang mampu menangani data spasial dan data non-spasial secara bersamaan, dan 

dikenal sebagai Spatial DBMS (S-DBMS). 

Data dalam SIG dibagi atas dua kategori, yakni data spasial, dan data atribut atau 

data non-spasial. Data spasial adalah peta yang bergeoreferensi, dalam bentuk 

layer-layer Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan/atau Informasi Geospasial 

Tematik (IGT) dengan sistem proyeksi peta tertentu dan skala yang dipilih sesuai 

dengan tujuan SIG yang dibangun (Fundamental Data Sets - FDS). Dari SIG satu 

ke SIG lainnya pada umumnya FDS-nya akan berbeda-beda baik jumlah maupun 

jenisnya. Data atribut adalah data tekstual yang  menampilkan karakteristik dari 

unsur yang ada pada setiap layer peta. Data spasial dan data non-spasial 

dihubungkan satu ke satu oleh suatu sistem identifier (ID). 

Metode SIG didesain dan kembangkan untuk manajemen data yang akan 

mendukung proses pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Pada beberapa 

organisasi penggunaan SIG dapat dalam bentuk dan standar tersendiri untuk 

metode analisisnya. Jadi, metodologi yang digunakan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan untuk beberapa proyek SIG.  

Komponen SIG yang terakhir yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti sistem 

informasi lainnya, SDM SIG-pun memiliki tingkatan tertentu, dari tingkatan 

spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna 

yang memanfaatkan SIG untuk membantu dan memperlancar pekerjaan mereka 

sehari-hari untuk mencari solusi yang terkait dengan masalah keruangan/spasial 

[5].  

2.1.1 Proses Overlay  

Overlay adalah operasi spasial pada  SIG yang menggabungkan sejumlah layer 

yang memiliki tema yang berbeda untuk menghasilkan layer baru yang sesuai 

dengan tujuan kenapa analisis spasial dilakukan. Proses overlay menghasilkan 

peta  komposit dengan menggabungkan geometri dan atribut set data masukan. 

Semua perangkat lunak SIG yang berbayar maupun yang open source 
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menyediakan tools untuk melakukan proses overlay baik untuk data dengan 

format vektor maupun raster [6]. 

Prinsip overlay adalah membandingkan karakteristik obyek spasial dari suatu area 

yang sama pada tiap layer untuk menghasilkan informasi yang 

diperlukan/diinginkan. Secara singkat proses overlay bertujuan untuk 

menggabungkan beberapa layer untuk mendapatkan hasil layer baru untuk 

keperluan analisis spasial. 

Di dalam SIG terdapat beberapa geoprocessing tool untuk melakukan analisis 

spasial untuk setiap kasus yang akan dipecahkan. Berikut ini beberapa 

geoprocessing tool yang ada [7]:  

1. Clip adalah proses analisis spasial menggunakan poligon satu layer untuk 

memotong poligon layer lainnya.  

 

Gambar 2. 1 Clip [7] 

 

2. Merge adalah proses analisis spasial di mana unsur dari berbagai sumber 

input layer yang sama digabungkan menjadi satu dan menghasilkan output 

baru. Input layer dapat berupa titik, garis, atau poligon. 

 

Gambar 2. 2 Merge [7] 
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3. Dissolve adalah proses analisis spasial di mana unsur layer baru dibuat 

dengan cara menggabungkan poligon, garis yang berdekatan yang 

memiliki atribut yang sama.  

 

              Gambar 2. 3 Dissolves [7] 

 

4. Intersect adalah proses analisis spasial  untuk memilih bagian manapun 

dari layer yang berpotongan dengan satu atau beberapa layer lainnya. 

Bagian layer yang overlap dan berpotongan akan menjadi bagian dari 

output. 

 

Gambar 2. 4 Intersect [7] 

 

5. Union adalah proses analisis spasial di mana unsur dari dua atau lebih 

layer digabungkan menjadi satu layer komposit. Layer gabungan 
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mencakup data dari semua layer input yang berarti bahwa poligon yang 

overlap dan yang tidak overlap dimasukkan ke dalam layer baru.  

 

Gambar 2. 5 Union [7] 

2.2 Tsunami 

Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang. Tsu berarti "pelabuhan", dan nami 

berarti "gelombang", sehingga tsunami dapat diartikan sebagai "gelombang 

pelabuhan". Istilah ini pertama kali muncul di kalangan nelayan Jepang. Karena 

panjang gelombang tsunami sangat besar pada saat berada di tengah laut, para 

nelayan tidak merasakan adanya gelombang ini. Namun setibanya di pelabuhan, 

mereka melihat wilayah pelabuhan dan sekitarnya rusak parah. Karena itulah 

mereka menyimpulkan bahwa gelombang tsunami hanya timbul di wilayah sekitar 

pelabuhan, dan tidak di tengah lautan yang dalam. Ilustrasi terkait dengan 

terminologi tsunami dapat dilihat pada Gambar 2.1 [8]. 

 

 

 

Gambar 2. 6 Terminologi Tsunami [8] 

 

Secara fisik. Tsunami adalah gelombang pasang yang menyapu kawasan dataran 

pesisir pantai yang kejadiannya dipicu oleh gempa bumi dangkal di bawah laut, 
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letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman benda luar 

angkasa seperti meteor di laut [8]. Pada saat gelombang menghampiri pantai, 

ketinggiannya akan meningkat sementara kelajuannya menurun. Gelombang 

tersebut bergerak dengan kelajuan tinggi, namun hampir tidak dapat dirasakan 

efeknya oleh kapal laut yang sedang berlayar saat melintasi laut dalam. Pada saat 

mencapai daratan pantai, ketinggian tsunami ini akan meningkat hingga mencapai 

30 meter atau lebih. Tsunami bisa menyebabkan kerusakan erosif terhadap 

bangunan dan objek-objek lainnya yang ada di kawasan pesisir pantai dan 

kepulauan yang juga dapat menimbulkan korban jiwa terhadap penghuni kedua 

kawasan tersebut.  

Tsunami juga sering dianggap sebagai gelombang air pasang sebagai bagian dari 

fenomena alamiah pasang-surut permukaan air lautan. Anggapan ini dapat  terjadi 

karena pada saat mencapai daratan, gelombang tsunami lebih menyerupai air 

pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak biasa yang mencapai pantai 

secara alami oleh tiupan angin. Namun sebenarnya gelombang tsunami sama 

sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pasang surut air laut. Karena itu untuk 

menghindari pemahaman yang salah, para ahli oseanografi sering menggunakan 

istilah gelombang laut seismik (seismic sea wave) untuk tsunami, sehingga secara 

ilmiah lebih tepat.  

Seperti telah dijelaskan di atas dampak negatif yang diakibatkan tsunami yaitu 

bisa merusak apa saja yang dilewati mulai dari bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan 

obyek-obyek fisik lainnya. Disamping itu tsunami bisa juga menyebabkan 

terjadinya genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih.  

2.2.1 Karakteristik Tsunami  

 

Seperti telah dijelaskan di atas perilaku gelombang tsunami sangat berbeda dari 

ombak laut biasa. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan 

dapat merambat lintas-samudera. Tsunami dapat menerjang wilayah yang berjarak 

ribuan kilometer dari sumbernya, sehingga mungkin ada selisih waktu beberapa 

saat antara terciptanya gelombang ini dengan bencana yang ditimbulkannya di  
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pantai. Waktu perambatan gelombang tsunami lebih lama dari waktu yang 

diperlukan oleh gelombang seismik untuk mencapai tempat yang sama [9]. 

Periode tsunami cukup bervariasi, mulai dari 2 menit hingga lebih dari 1 jam 

dengan panjang gelombang bisa mencapai antara 100-200 km. Sedangkan ombak 

laut biasa di pantai yang biasa dipakai olahraga selancar (surfing) mungkin hanya 

memiliki periode 10 detik dan panjang gelombang 150 meter. Oleh sebab itu pada 

saat masih di tengah laut, gelombang tsunami hampir tidak nampak dan hanya 

terasa seperti ayunan air saja.  

Kecepatan tsunami bergantung kepada kedalaman air. Di laut dalam dan terbuka, 

kecepatannya mencapai 800-1000 km/ jam dengan ketinggian  hanya mencapai 

30-60 cm dengan panjang gelombang mencapai ratusan kilometer, sehingga 

keberadaan mereka di laut dalam susah dibedakan dengan gelombang biasa, 

bahkan tidak dirasakan oleh kapal-kapal yang sedang berada di tengah 

lautan/samudera. Berbeda dengan gelombang yang disebabkan karena angin, 

dimana hanya bagian permukaan atas saja yang bergerak, sedangkan gelombang 

tsunami mengalami pergerakan diseluruh bagian partikel air, mulai dari 

permukaan sampai bagian dalam lautan. Ketika tsunami memasuki perairan yang 

lebih dangkal, ketinggian gelombangnya meningkat sedangkan kecepatannya 

menurun drastis, meskipun demikian energinya masih sangat kuat untuk 

menghanyutkan segala benda yang dilewatinya. Arus tsunami dengan ketinggian 

70 cm masih cukup kuat untuk menyeret dan menghanyutkan orang [9].  

2.2.2 Rawan Bencana Tsunami 

Kerawanan adalah potensi kerusakan fisik, fenomena ataupun kegiatan manusia 

yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan properti, gangguan ekonomi 

dan sosial ataupun degradasi lingkungan. Sedangkan kawasan rawan bencana 

adalah suatu kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman terhadap makhluk 

hidup atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan 

faktor sosial [10]. 

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, 

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu 
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wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi, mencegah, meredam, 

mencapai kesiapan dan kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya 

tertentu. Fungsi pemerintah disini yaitu untuk mengurangi, mencegah, dan 

meredam dampak buruk dari bahaya itu sendiri. (UU No. 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana) [11].  

2.3 Jalur Evakuasi 

Jalur evakuasi adalah jalan atau lintasan yang dirancang dan disepakati bersama 

yang dapat dipergunakan untuk evakuasi [12]. Sebagai contoh, dalam sebuah 

proyek konstruksi, jalur evakuasi sangatlah penting untuk mengevakuasi para 

pekerja ke tempat aman apabila di dalam proyek tersebut terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. Untuk itu, rambu-rambu jalur evakuasi akan dipasang di seluruh 

area proyek. Sebagai contoh untuk rambu evakuasi dapat dilihat Gambar 2.2  

 

Gambar 2. 7 Contoh Rambu Jalur Evakuasi [13] 

 

Jalur evakuasi di proyek gedung bertingkat terdiri dari jalur menuju tangga 

darurat, dan jalur menuju titik kumpul di luar gedung. Jumlah dan kapasitas jalur 

evakuasi menyesuaikan dengan jumlah penghuni dan ukuran gedung. Kebutuhan 

jalur evakuasi juga dipengaruhi oleh waktu rata-rata untuk mencapai lokasi yang 

aman sebagai titik kumpul (shelter). Sebagian besar ahli keselamatan 

menyarankan setiap proyek gedung memiliki minimal dua jalur evakuasi, lebih 

banyak lebih baik. 

Standar lebar jalur evakuasi sebenarnya tidak ada ketentuan secara umum. Yang 

harus diperhatikan apakah jalur ini bisa dilalui dengan baik dan cepat, dan untuk 

jalur evakuasi (di luar bangunan) hendaknya bisa memuat dua kendaraan sehingga 

apabila saling berpapasan tidak menghalangi proses evakuasi. Dalam penentuan 

http://mediaproyek.blogspot.com/
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jalur evakuasi juga harus disepakati posisi dan lokasi titik kumpul yang aksesnya 

mudah dan tempatnya luas [12]. 

Yang perlu diperhatikan dalam jalur evakuasi adalah: 

1. Jalur evakuasi harus cukup lebar, yang bisa dilewati oleh 2 kendaraan atau 

lebih (untuk jalur evakuasi di luar bangunan). 

2. Harus menjauh dari sumber dan efek ancaman. 

3. Jalur evakuasi harus baik dan mudah dilewati. 

4. Harus aman dan teratur. 

 Kriteria Jalur Evakuasi Bencana Tsunami, terdiri dari: 

a. Evakuasi sedapat mungkin menghindari sungai dan jembatan. 

b. Evakuasi memperhitungkan waktu tempuh kedatangan tsunami sesuai 

dengan pedoman pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana dan waktu respon 

masyarakat (asumsi waktu respon 7 menit, kecuali Mentawai 3 menit). 

c. Prioritas evakuasi adalah ke daerah AMAN. 

d. Bila daerah aman yang dituju terlalu jauh berdasarkan analisa waktu 

kedatangan tsunami dan waktu respon serta kapasitas jalur evakuasi, maka 

evakuasi diarahkan ke Tempat Evakuasi Sementara (TES). 

Waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi diasumsikan sama dengan waktu 

kedatangan tsunami untuk masing‐masing daerah (sesuai dengan Pedoman 

Kajian Tsunami). Waktu evakuasi merupakan waktu kedatangan tsunami 

dikurang waktu respon gempa bumi (asumsi 7 menit). Berdasarkan pedoman 

kajian tsunami, waktu kedatangan tsunami di Kabupaten Lampung Selatan 

adalah 29 menit. Oleh karena itu, waktu evakuasi yang dibutuhkan di Kabupaten 

Lampung Selatan lebih kurang 22 menit untuk mencapai TES/TEA [3]. 

2.4 Metode Network Analysis  

Analisis spasial yang terkait dengan suatu network analysis (analisis sistem 

jaringan) adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu 

sumber daya (resources) dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Pergerakan atau 
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perpindahan berproses terutama melalui unsur-unsur geografis buatan manusia 

(man-made) yang membentuk jaringan (arc/garis dan node/titik) yang saling 

terhubung satu sama lainnya (seperti sungai, jalan, pipa, kabel, jaringan 

komunikasi, dan sejenisnya). Adapun sub-analisis spasial yang berada didalamnya 

adalah [14]: 

a. Pemodelan jaringan (aturan lalu lintas searah/dua arah, kiri kanan, jalan buntu, 

jalan yang tidak dibuka, under/overpass). 

b. Penentuan jalur terpendek (shortest path distance). 

c. Penentuan jalur optimum atau terbaik (jarak/waktu tempuh dengan hambatan 

minimum). 

d. Penentuan rute alternatif (beserta waktu tempuhnya). 

  

Analisis spasial di dalam network analysis terdiri dari beberapa tools, akan tetapi 

jika dikaitkan dengan fungsi yang ada di atas, tools yang digunakan adalah: 

1.  Route Analysis yang merupakan metode untuk menentukan rute optimal 

antara dua obyek atau lebih yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. 

Rute optimal ini bisa berdasarkan jarak tempuh ataupun waktu tempuh 

terpendek. 

2.  Service Area Analysis, yang merupakan metode lain dalam sistem  

Network Analysis adalah metode untuk memperhitungkan area cakupan 

dari suatu obyek. Cakupan ini didasarkan pada waktu tempuh yang 

diperlukan untuk mencapai suatu obyek/target melalui jaringan 

transportasi. 

3.  Closest Facility Analysis yang merupakan metode yang dapat digunakan 

untuk menentukan fasilitas mana yang lebih dekat dari suatu titik. Seperti 

halnya Route Analysis, penentuan fasilitas dapat berdasarkan jarak 

ataupun waktu tempuh. 

4.  Origin Destination Cost Matrix Analysis yang merupakan analisis untuk 

menghitung cost (bisa dalam bentuk jarak tempuh atau waktu tempuh) 

antara tiap pasangan origin (titik asal) dan destination (titik tujuan).  
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5.  Vehicle Routing Problem Analysis yang merupakan metode dengan 

prinsip yang sama dengan route analysis khusus untuk vehichle routing 

problem. 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, network analysis memiliki berbagai 

fungsi seperti menentukan rute optimal, menentukan daerah jangkauan pelayanan, 

menentukan fasilitas terdekat, menghitung cost, dan sebagainya. Jika dikaitkan 

dengan perencanaan, network analysis akan sangat bermanfaat untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan jaringan, misal jaringan 

jalan dan jaringan telekomunikasi.  

Dalam kaitannya dengan perencanaan jalur evakuasi tsunami, diantara beberapa 

tools network analysis yang tersedia, Closest facility analysis yang digunakan 

dalam penelitian ini. Closest facility analysis difungsikan untuk menentukan 

shelter tempat evakuasi yang paling dekat sesuai dengan persyaratan. Setelah 

menemukan shelter terdekat, maka ekstensi ini sekaligus juga dapat menampilkan 

rute yang terbaik untuk menuju shelter tersebut. Tools lain yang digunakan dalam 

perencanaan jalur evakuasi tsunami yaitu Service Area Analysis yang difungsikan 

untuk proses analisis luas jangkauan tiap shelter [3]. 

2.5 Shelter atau Tempat Evakuasi Sementara 

Shelter secara umum didefinisikan sebagai tempat berlindung sementara dari 

marabahaya.. Hampir semua objek fisik yang dapat digunakan untuk berlindung 

dari marabahaya tersebut bisa dikategorikan sebagai shelter. Yang paling penting 

dalam pemilihan shelter adalah proses penyediaan 'shelter' (sheltering), yang 

sama pentingnya dengan objek shelter itu sendiri. Shelter bisa saja dalam bentuk 

misalnya di bawah pohon, hingga ke tenda, gubuk, gedung publik, atau rumah. 

Dalam konteks kemanusiaan istilah shelter merujuk secara khusus pada ruang 

fisik yang dapat ditinggali oleh orang yang menjadi pengungsi akibat bencana. 

Ruang fisik yang digunakan untuk shelter kemanusiaan sangat beragam 

bergantung pada faktor-faktor seperti konteks budaya dan politik, ketersediaan 

struktur dan bahan, serta profil bencana [15].  
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Berdasarkan standar perencanaan Tempat Evakuasi Sementara jenis tempat 

evakuasi dapat berupa [3]: 

a. Escape hill berupa daerah dataran tinggi alami maupun buatan dengan 

ketinggian bukit minimal 15 m di atas permukaan laut. 

b. Bangunan umum yang memenuhi ketentuan sebagai bangunan 

penyelamatan (escape building) seperti perkantoran (pemerintah dan  

swasta), sekolah  (SD, SMP, SMA), masjid, bank (pemerintah dan 

swasta), hotel, serta pasar swalayan. 

c. Bangunan penyelamatan/ruang evakuasi sementara berupa bangunan   

vertikal. Pemilihan bangunan untuk ruang evakuasi vertikal dengan 

memperhatikan kriteria umum seperti: 

 Kriteria bangunan memiliki ketinggian lantai 15 meter di atas 

permukaan laut. 

 Memiliki ketahanan struktur bangunan terhadap gempa dan 

tsunami. 

d. Mempertimbangkan aksesibilitas menuju tempat evakuasi sementara. 

2.6 Jaringan Jalan  

Penentuan jalur evakuasi tsunami dengan metode network analysis menggunakan 

salah satu parameter yaitu jaringan jalan yang dijadikan data masukan (input). 

Jaringan jalan digunakan untuk membuat rencana jalur evakuasi dari titik 

awal/titik beresiko tinggi menuju shelter sebagai tempat evakuasi sementara. 

2.7 Kontur  

Salah satu parameter yang digunakan/diperlukan untuk menentukan jalur evakuasi 

tsunami adalah peta kontur. Kontur digunakan untuk menentukan/mendefinisikan 

titik yang beresiko tinggi sebagai titik awal yang harus memiliki kriteria nilai 

ketinggian kurang dari 10 mdpl. Selain itu kontur juga digunakan untuk 

menentukan/memilih ketinggian tempat untuk menentukan shelter yang harus 

memenuhi kriteria nilai ketinggian lebih dari 15 mdpl [3]. 
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2.8 Permukiman  

Permukiman merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk pembuatan 

jalur evakuasi tsunami dengan metode network analysis. Permukiman ini menjadi 

input untuk menentukan titik awal/titik beresiko tinggi menuju shelter tempat 

evakuasi sementara. Permukiman dijadikan salah satu parameter karena 

berdasarkan ketentuan/aturan, keberadaan titik awal jalur evakuasi harus berada di 

sekitar permukiman [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


