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BAB II TEORI DASAR 

 

2.1 Sistem Panduan Jalur Evakuasi Gempa 

Menurut Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi, Evakuasi adalah kegiatan 

memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan 

pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi dilakukan 

sebagai pertolongan pertama saat terjadi bencana. Jalur evakuasi sangat penting dan mutlak 

untuk diletakkan sebagai petunjuk arah ketika terjadi bencana. Pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa 

“Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus 

menyediakan sarana evakuasi yang meliputi system peringatan bahaya bagi pengguna, 

pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna 

bangunan gedung untuk melakukan evakuasi dari dalam bangunan gedung secara aman 

apabila terjadi bencana atau keadaan darurat” [2] . 

Penyedian sarana evakuasi harus disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi gedung, 

seperti jumlah pengguna gedung dan jarak ke tempat yang aman. Pada peraturan tersebut 

menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus menyediakan sarana evakuasi meliputi; 

1. Akses Eksit 

Akses eksit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang mengarah ke pintu eksit. 

Akses eksit pada gedung adalah jalur evakuasi dalam gedung. Jalur evakuasi dalam 

gedung harus memiliki lebar minimal 71.1 cm dengan tinggi langit-langit minimal 230 

cm. 

 

Gambar 2. 1 Koridor Gedung Kuliah Umum 

(Sumber : Hasil survey langsung ke lapangan) 
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2. Eksit 

Eksit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya 

dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan lintasan 

jalan terpoteksi menuju eksit pelepasan pintu eksit harus membuka ke arah perjalanan 

keluar untuk ruangan yang dihuni oleh lebih dari 50 orang. Pintu eksit harus 

menggunakan jenis pintu ayun yang dapat menutup secara otomatis. 

 

Gambar 2. 2 Eksit Gedung Kuliah Umum 

(Sumber : Hasil survey langsung ke lapangan) 

3. Eksit Pelepasan 

Eksit pelepasan merupakan bagian dari sarana evakuasi antara batas ujung eksit dan 

jalan umum yang berada di luar bangunan gedung untuk evakuasi pada saat terjadi 

keadaan darurat. Eksit pelepasan harus berada dipermukaan tanah atau langsung ke 

ruang terbuka yang aman di luar bangunan gedung. 

4. Sarana Pendukung Evakuasi Lainnya 

Titik kumpul salah satu sarana pendukung evakuasi. Titik kumpul merupakan 

tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung untuk berkumpul setelah 

proses evakuasi. Titik kumpul harus berada pada jarak aman dari bahaya termasuk 

runtuhan bangunan gedung. Jarak minimum titik kumpul dari bangunan gedung adalah 

20 m untuk melindungi penggunan bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya 

lainnya.  



8 

 

 

Gambar 2. 3 Titik Kumpul Gedung Kuliah Umum 

(Sumber : Hasil survey langsung ke lapangan) 

 

2.2 Sistem Informasi Geospasial 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi berbasis komputer 

digunakan untuk menyajikan secara digital dan menganalisa penampakan geografis yang 

ada dan kejadian di permukaan bumi [3]. Tugas SIG adalah melakukan analisis data spasial. 

Data spasial merupakan data yang di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi [4].   

 

 

Gambar 2. 4 Ilustrasi Pemisahan Presentasi & Penyimpanan di dalam SIG 

(Sumber: Prahasta, 2014) 

Berdasarkan definisi diatas SIG dapat diuraikan menjadi beberapa sub-sistem sebagai 

berikut; 
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1. Data Input: mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan 

atributnya. Sub-sistem ini bertanggung jawab dalam mengonversikan format data 

aslinya ke dalam format SIG-nya. 

2. Data Output: menampilkan dan menghasilkan keluaran basis data spasial softcopy 

dan hardcopy sepert halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain-lain. 

3. Data Management: mengorganisasikan data spasial dan tabel atribut ke dalam 

system basis data hingga mudah untuk dipanggil kembali, di-update, dan di-edit. 

4. Data Manipulation & Analysis:  menentukan informasi yang dihasilkan oleh SIG. 

Sub-sistem ini juga memodelkan data untuk menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 

2.3 Sistem Basis Data 

Sistem basis data adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang 

saling berhubungan dan memungkinkan beberapa pemakai mengakses dan 

memanipulasinya [5]. Basis data mampu menghubungkan antara data yang satu dengan 

data yang lain sehingga tercipta data yang terintegritas. Mengimplementasikan basis data 

harus menggunakan “tool” yang disebut Database Management System (DBMS) [6]. 

DBMS akan melakukan beberapa tugas berikut: 

1. Mendefinisikan, melibatkan spesifikasi tipe data, struktur data, kendala dari data yang 

akan diolah. 

2. Membangun, berkaitan dengam proses penyimpanan data pada suatu media penyimpan 

yang dikontrol oleh DBMS. 

3. Memanipulasi, termasuk didalamnya fungsi-fungsi sebagai query terhadap basis data. 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang dapat 

mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data 

serta hubungan antar data. ERD digunakan oleh perancang system untuk memodelkan data 

yang nantinya akan dikembangkan menajdi basis data (database). ERD terbagi atas tiga 

komponen, yaitu sebagai berikut; 

1. Entitas (entity) 

Entitas menunjukan obyek-obyek dasar yang terkait didalam sistem. Obyek dasar 

dapat berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam 

basis data. 

2. Atribut (attribute) 
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Atribut merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang 

perlu disimpan sebagai basis data. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas 

untuk menggambarkan atribut yang dilakukan.  

3. Relasi (relation).  

Relasi adalah kejadian atau transaksi yang terjadi antara dua entitas yang 

keterangannya perlu disimpan dalam basis data. 

2.4 Topologi 

Topologi adalah satu dari sejumlah hubungan yang dipertahankan di banyak basis data 

spasial. Struktur datanya menentukan bagaimana dan dimana titik dan garis akan 

berhubungan satu sama lainnya pada node (persimpangan topologi) [4]. Topologi 

merupakan pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan relatif antara 

objek yang satu dengan objek lain. Setiap karakteristik data tertentu mempunyai rule/aturan 

tertentu. [7] Konsep topologi iala sebagai berikut; 

1. Konektivitas (connectivity) 

Konektivitas adalah hubungan pada topologi yang didefinisikan melalui arc-node. 

Konektvitas memungkinkan untuk mengidentifikasi rute atau jalur pada data yang 

tersedia.  Node mewakili simpul awal dan akhir dari setiap arc.  

 

Gambar 2. 5 Connectivity, Arc-node 

(Sumber: Esri, 2016) 

2. Polygon 

Pada polygon daftar arc yang terhubung secara topologi mendefinisikan batas dari 

objek polygon dan label dari titik menghubungkan ke tabel atribut titik.  
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Gambar 2. 6 Polygon, Arc-node 

(Sumber: Esri, 2016) 

 

3. Contiguity 

Contiguity adalah konsep topologi yang memungkinkan model data vector untuk 

menentukan prinsip kedekata atau ketetanggaan. From-node dan to-node untuk 

menentukan sebuah arc.  

 

Gambar 2. 7 Contiguity, Arc-node 

(Sumber: Esri, 2016) 

2.5 Representasi Graf 

Graf adalah kumpulan simpul (node) yang dihubungkan satu sama lain melalui 

sisi/busur (edge). Dapat dikatakan graf jika kumpulan dari simpul-simpul yang 

dihubungkan oleh sisi-sisi [8]. Suatu graf G terdiri dari dua himpunan yaitu himpunan V 

dan E, dimana : 

V (vertex) : Himpunan simpul yang terbatas dan tidak kosong. 

E (edge) : Himpunan busur yang menghubungkan sepasang simpul. 

Jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisinya, secara umum digolongkan menjadi dua 

jenis yaitu sebagi berikut; 
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1. Graf berarah (directed graph) 

Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Pada graf berarah semua edge menuju 

je arah tertentu. 

 

Gambar 2. 8 Ilustrasi Graf Berarah 

(Sumber: Susilowati, 2011) 

2. Graf tak berarah (undirected graph) 

Graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah. Pada graf tak berarah urutan pasangan 

simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. 

 

 

Gambar 2. 9 Ilustrasi Graf Tak Berarah 

 (Sumber: Susilowati, 2011) 

2.6 Lintasan Terpendek (Algoritma Dijkstra) 

Edsger Wybe Dijkstra menemukan suatu algoritma untuk mencari lintasan terpendek 

pada suatu graf. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy yang digunakan untuk 

menyatakan bahwa pada setiap langkah memilih sisi yang berbobot minimum dan 

memasukkannya ke dalam himpunan solusi. 
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Algoritma dijkstra merupakan algoritma yang dapat memecahkan masalah penentuan 

jalur terpendek dari suatu graf pada setiap simpul yang bernilai negatif. Algoritma dijkstra 

dalam penerapan didalam sistem geografis akan menampilkan visualisasi data dalam 

bentuk peta, agar tampilan rute dapat lebih mudah dibaca dan dipahami [9].  

Algoritma dijkstra bertujuan menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil 

dari satu titik ke titik lainnya. Salah satu contohnya algoritma dijkstra, titik 

menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan, maka algoritma dijkstra 

melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik [10].  

 

Gambar 2. 10 Ilustrasi Keterhubungan antar Titik dalam Algoritma Dijkstra 

(Sumber: Ismantohadi, 2018) 

  


