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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Wahyudi dalam penelitian “Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tindak 

Kriminalitas di Kota Yogyakarta Tahun 2009”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu perangkat lunak yang menyajikan sistem informasi geografis 

berbasis web tentang persebaran lokasi tindak kejahatan/kriminalitas di Kota 

Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2009. Dalam pembuatannya digunakan 

berbagai metode seperti pembobotan, wawancara, tracking gps dan observasi yang 

di mana hasilnya kemudian dipadukan menggunakan software Mappelizer 8.3.17 

sehingga dapat diakses oleh semua orang kapanpun dan di manapun. 

Wiwandari Handayani dan Iwan Rudiarto dalam penelitian “Dinamika 

Persebaran Penduduk Jawa Tengah: Perumusan Kebijakan Perwilayahan Dengan 

Metode Kernel Density”. Penelitian ini menggunakan metode kernel density yang 

merupakan bagian dari metode clustering untuk mengolah data penduduk. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk memahami pola perkembangan kepadatan 

penduduk secara statis maupun dinamis dalam kurun waktu 2000 dan 2030 di Jawa 

Tengah. 

Sri Nurdiati, Baba Barus dan Dwi Prasetyo dalam penelitian 

“Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tindak Kejahatan Multilevel berbasis 

Web (Studi Kasus: Kelurahan Tanah Baru Bogor)”. Penelitian ini bertuan untuk 

membuat aplikasi sistem informasi geografis persebaran dan statistik kriminal di 

Kota Bogor yang kemudian outputnya dihasilkan dalam website yang mereka buat. 

Muziburrahman, Hizir Sofyan dan Marlina dalam penelitiannya yang 

berjudul “Sistem Informasi Geografis (SIG) Terhadap Persebaran Tingkat 

Pencemaran Air Sumur Di Kawasani Ndustri (Studi Kasus Kecamatan Muara Satu, 

Kota Lhokseumawe)”. Pada penelitian ini dilakukan proses analisis tingkat 

pencemaran air sumur melalui teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan 

proses pengelompokan data hasil pengujian kualitas air sumur menggunakan 
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Clustering Analysis. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mencari informasi 

di manakah daerah yang terindikasi terjadinya pencemaran, rawan tercemar dan 

aman dari pencemaran di Kecamatan Muara Satu Kota Lhoukseumawe. 

Tinjauan pustaka yang kelima ini merupakan penelitian dari Ahmad Mirza, 

Haidir Rahman dan R. Dimas yang berjudul “Perancangan Basis Data Sistem 

Informasi Geografi Titik Rawan Kriminal di Jakarta”. Tujuan penelitian tersebut 

adalah menyusun basis data dan membuat aplikasi sistem informasi geografis 

persebaran dan statistik kriminal di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Untuk hasil yang dicapai 

berupa aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk persebaran titik kriminal 

pada wilayah DKI Jakarta. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Kondisi Geografis Kota Semarang 

Posisi geografis Kota Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengah, 

tepatnya pada garis 6o5’ – 7o10’ Lintang Selatan dan 109o35’ - 110o50’ Bujur 

Timur. Sedang luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km2. Kota 

Semarang berbatas dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Kendal di barat, 

Kabupaten Demak di timur dan Kabupaten Semarang di selatan. Letak geografis 

Kota Semarang ini dalam koridor pembangunan Jawa Tengah dan merupakan 

simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai utara, koridor selatan ke arah 

kota/kabupaten dinamis seperti Kota Magelang dan Kota Surakarta yang dikenal 

dengan koridor Merapi-Merbabu. Koridor timur ke arah Kabupaten Demak, 

Grobogan, dll dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal. Daerah dataran rendah 

di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 km dari garis pantai. Dataran 

rendah ini dikenal dengan sebutan Kota Bawah. Di sebelah selatan merupakan 

dataran tinggi seperti Kecamatan Gunung Pati, Banyumanik, Tembalang, Mijen, 

dan Ngaliyan yang biasa disebut Kota Atas. 
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   Sumber : Bappeda Kota Semarang 

Gambar II-1. Peta Kota Semarang 
 

2.2.2 Polrestabes 

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian 

Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resort di wilayah 

perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resort Kota" (Polresta) atau "Kepolisian 

Resort Kota Besar" (Polrestabes). Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala 

Kepolisian Resort (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang 

Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resort Kota Besar 

dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) 

sedangkan Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur 

komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor 

di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). 

Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 

23 tahun 2010 BAB 1, Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Maka dari itu kepolisian sangat erat 

hubungannya dengan kriminalitas, padahal seiring dengan berjalannya waktu dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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juga pertumbuhan ekonomi kriminalitas akan terus meningkat jika kriminalitas 

belum diberantas habis dan kesadaram masyarakat belum ada. 

Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah sebanyak 1,556 juta jiwa (menurut 

Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dalam dua tahun terakhir data kepolisian mencatat 

tahun 2012 terdapat 3.947 kasus kriminal dan sepanjang tahun 2013 kasus 

kriminalitas di Kota Semarang mencapai 3.542 kasus dan terselesaikan sebanyak 

1276 kasus sehingga bisa dikatakan tindak kejahatan yang terjadi turun 10 % jika 

dibandingkan kejahatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. (Polrestabes 

Semarang, 2013). 

 

Sumber : Polrestabes Semarang 

Grafik II-1. Penyelesaian Kasus di Kota Semarang Tahun 2013

2.2.3 Kriminalitas 

Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan. 

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan 

peradaban umat manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada 

dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Pidana atau tindak kriminal ialah segala 

sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas 

disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang 

pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, 

teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya 

berdasarkan motif politik atau paham. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A240
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Perampok
http://id.wikipedia.org/wiki/Teroris
http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
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Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai 

perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam 

pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang 

dipandang secara sosiologis. 

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. 

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola 

tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan 

suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi 

sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal. 

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, 

maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah 

negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. 

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus 

menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. 

Tindakan kriminal sangat banyak, akan tetapi yang paling sering terjadi dan 

cukup banyak ditemui adalah kasus perampokan dan pencurian. Tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan (Curras) diatur dalam Pasal 365 KUHP, pembunuhan 

diatur dalam pasal 338 – 367 KUHP, perkosaan diatur dalam pasal 281 – 303 

KUHP, penculikan diatur dalam pasal 324 – 334 KUHP dan narkoba diatur dalam 

pasal 127 KUHP. 

 

Sumber : Polrestabes Semarang 

Grafik II-2. Kejahatan Berat Tahun 2013 di Kota Semarang 
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Penegak Hukum sering mengalami kesulitan di dalam optimalisasi sumber 

daya untuk melakukan kajian dan analisis tindak kejahatan. Integrasi teknologi GIS 

(Geographic Information System) dengan analisis tindak kejahatan akan sangat 

membantu secara efisien dan efektif dalam pemetaan kejahatan sehingga bisa 

memprediksi daerah mana saja yang banyak terjadi tindak kejahatan atau yang 

sering disebut rawan dan daerah mana saja yang tindak kejahatannya relatif sedikit. 

Pemetaan tindak kejahatan adalah suatu kegiatan pemrosesan dan 

pengontrolan terhadap data kriminal spasial yang output-nya ditampilkan secara 

visual sesuai dengan kebutuhan pengguna (Alex & Kate, 2001). Pemetaan kriminal 

dapat memberikan informasi mengenai lokasi hot spot tertentu atau mengetahui 

jumlah dari suatu tindakan kriminal tertentu yang dilaporkan. 

Analisis kriminal adalah suatu set proses yang diaplikasikan terhadap pola 

kriminal. Personel administrasi dan operasional dapat menggunakan hasil dari 

analisis kriminal ini untuk mencegah dan menekan aktifitas kriminal dan investigasi 

atas suatu tindakan kriminal (Johnson, 2000). 

Tipe dari analisis kriminal menurut Ahmadi (2003) berisikan karakteristik 

analisis kriminal, jenis data, analisis dan tujuan yang berbeda. Ada enam tipe 

analisis kriminal, yaitu : 

1. Tactical Crime Analysis 

2. Strategic Crime Analysis 

3. Administrative/Academic Analysis 

4. Operations Analysis 

5. Intelligence Analysis 

6. Investigative Analysis 

Pemetaan kriminal yang digunakan pada penelitian ini bertipe 

administrative/ academic analysis yaitu informasi kejadian kriminal disampaikan 

kepada masyarakat situs web yang di-update secara periodik. 

 Dari data tindak kejahatan/kriminalitas yang didapat dari kepolisian dapat 

ditinjau lebih dalam di mana nantinya akan diketahui faktor-faktor yang 

menyebabkan tindak kejahatan dan akan diketahui daerah mana saja yang rawan 

terhadap tindak kejahatan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Geographic_information_system&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Geographic_information_system&action=edit&redlink=1
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 Tindak kriminal disebabkan oleh banyak faktor, yang pada dasarnya 

disebabkan oleh gabungan dari faktor-faktor utama, yaitu pelaku dan korban 

(manusia), lokasi/lingkungan, dan waktu. Untuk lebih jelas faktor-faktor tersebut 

diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 

1. Faktor Pelaku/Korban 

Tanpa adanya pelaku/korban tindak kejahatan maka tidak akan ada 

kriminalitas dan dunia ini akan sangat aman. Hanya saja dengan kemajuan 

zaman dan masih banyaknya masyarakat yang taraf hidupnya belum 

sejahtera akan membuat beberapa orang menghalalkan segala cara untuk 

meningkatatkan taraf hidup mereka dengan merugikan orang lain, inilah 

yang disebut palaku kriminalitas. Sedangkan yang dirugikan adalah korban 

kriminalitas. 

2. Faktor Lokasi 

Lokasi/lingkungan sangat berpengaruh dalam tindak kejahatan, seperti 

daerah yang sepi, keamanannya kurang, daerah yang pada malam hari 

penerangannya kurang dll. 

3. Faktor Waktu 

Waktu merupakan salah satu unsur yang menyebabkan terjadinya tindak 

kejahatan, seperti perampokan di perumahan-perumahan biasanya terjadi 

diwaktu pagi hari ketika orang-orang sibuk bekerja ataupun malam hari 

ketika orang-orang sedang tidur sedangkan perampok jalanan beraksi saat 

tengah malam hingga waktu subuh. 

Daerah rawan kriminalitas adalah daerah yang memiliki angka 

kriminalitas/tindak kejahatan tinggi, resiko kejahatan tinggi dan potensi kejahatan 

tinggi pada setiap keadaan. Daerah rawan kriminalitas dapat diidentifikasi dari 

kroban tindak kriminal, pelaku tindak kriminal, dan jumlah kejadian tindak 

kriminalitas. 

2.2.4 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang dirancang untuk 

bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat 
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geografi. Sistem informasi geografis adalah bentuk sistem informasi yang 

menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antar 

muka. SIG tersusun atas konsep beberapa lapisan (layer) dan relasi. Kemampuan 

dasar SIG yaitu mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti query, 

menganalisisnya serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan berdasarkan letak 

geografisnya (Prahasta, 2009). 

SIG terdiri dari empat subsistem yaitu: 

1. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan data spasial 

dan atribut dari berbagai sumber serta bertanggung jawab dalam 

mengkonversi format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan 

oleh SIG. 

2. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh maupun 

sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti 

tabel, grafik, peta dan lain-lain. 

3. Data Management 

Mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis 

data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update dan diedit. 

4. Data Manipulasi dan Analisis 

Subsistem ini menentukan berbagai informasi yang dapat dihasilkan oleh 

Sistem Informasi Geografis. Selain itu subsistem ini juga melakukan 

manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 

Manurut Prahasta (2009) pada dasarnya pada SIG terdapat lima proses 

yaitu: 

1. Input Data 

 Proses input data digunakan untuk menginputkan data spasial dan data non-

spasial. Data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk SIG harus 

menggunakan peta digital sehingga peta analog tersebut harus dikonversi ke 
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dalam bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer. Selain proses 

digitasi dapat juga dilakukan proses overlay dengan melakukan proses 

scanning pada peta analog. 

2. Manipulasi Data 

 Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG mungkin perlu 

dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Karena itu SIG 

mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun non-spasial. 

3. Manajemen Data 

 Setelah data spasial dimasukkan maka proses selanjutnya adalah 

pengolahan data non-spasial. Pengolahan data non-spasial meliputi 

penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. 

4. Query dan Analisis 

Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Secara 

fundamental SIG dapat melakukan dua jenis analisis, yaitu: 

a. Analisis Proximity 

Analisis Proximity merupakan analisis geografi yang berbasis pada 

jarak antar layer. SIG menggunakan proses buffering (membangun 

lapisan pendukung di sekitar layer dalam jarak tertentu) untuk 

menentukan dekatnya hubungan antar sifat bagian yang ada. 

b. Analisis Overlay 

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang 

berbeda. Secara sederhana overlay disebut operasi visual yang 

membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. 

5. Visualisasi 

Untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam 

peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk menyimpan dan memberikan 

informasi geografis. 

 Data spasial merupakan dasar operasional pada sistem informasi geografis. 

Hal ini terutama dalam sistem informasi geografis yang berbasiskan pada sistem 

digital computer namun demikian pemikiran tentang pemanfaatan data spasial ini 

sebenarnya tidak hanya dilakukan pada operasional sistem informasi geografis 
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digital yang berlaku pada saat ini. Perkembangan yang cepat dalam teknologi 

digital computer saat ini memacu perkembangan pemanfaatan data spasial dalam 

bentuk digital. Kemudahan akses, manipulasi dan duplikasi data hingga analisis 

terhadap data spasial menjadi sangat mudah dengan bantuan teknologi digital ini. 

Data spasial adalah data yang bereferensi geografis atas representasi objek 

di bumi. Data spasial pada umumnya berdasarkan peta yang berisikan interprestasi 

dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi. Fenomena tersebut berupa 

fenomena alamiah dan buatan manusia. Pada awalnya, semua data dan informasi 

yang ada di peta merupakan representasi dari objek di muka bumi. Sesuai dengan 

perkembangan, peta tidak hanya merepresentasikan objek-objek yang ada di muka 

bumi, tetapi berkembang menjadi representasi objek diatas muka bumi (diudara) 

dan dibawah permukaan bumi. Data spasial memiliki dua jenis tipe yaitu vektor dan 

raster. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data 

spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva atau poligon beserta 

atribut-atributnya. Model data raster menampilkan, dan menyimpan data spasial 

dengan menggunakan struktur matriks atau piksel – piksel yang membentuk grid. 

Pemanfaatan kedua model data spasial ini menyesuaikan dengan peruntukan dan 

kebutuhannya. 

Data spasial memberikan pengamatan terhadap berbagai fenomena yang 

ada pada suatu objek spasial. Secara sederhana data spasial dinyatakan sebagai 

informasi alamat. Dalam bentuk lain data spasial ini dinyatakan dalam bentuk grid 

koordinat seperti dalam sajian peta ataupun dalam bentuk piksel seperti dalam 

bentuk citra satelit. 

Atribut lokasional data spasial (untuk pemukiman, rumah tangga, daerah, 

dll) secara resmi dinyatakan dengan cara dari fitur geometris dari titik, garis atau 

unit areal (poligon). Referensi spasial pengamatan merupakan fitur penting dari 

Sistem Informasi Geografis (SIG) yang membuatnya menjadi alat yang alami untuk 

membantu dalam analisis data spasial. 

 Analisis spasial merupakan sekumpulan metoda untuk menemukan dan 

menggambarkan tingkatan pola dari sebuah fenomena spasial sehingga dapat 

dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan 
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muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

di bidang yang dikaji. Metoda yang digunakan sangat bervariasi, mulai observasi 

visual sampai kepemanfaatan matematika/statistik terapan (Sadahiro, 2006). 

Analisis spasial dalam kelompok ini merujuk pada kemampuannya dalam 

melakukan perhitungan dan menerangkan keterkaitan spasial antara fitur yang 

berbeda dalam sebuah basis data menerangkan keterkaitan data dalam suatu layer 

yang sama ataupun antar layer yang berbeda. Analisis spasial mengarah pada 

banyak macam operasi dan konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, 

penataan, tumpangsusun geometris, dan pemodelan kartografis. Sedangkan statistik 

spasial adalah segala teknik analisis untuk mengukur distribusi suatu kejadian 

berdasarkan keruangan (Scott & Warmerdam, 2006). Keruangan yang dimaksud 

disini adalah variabel yang ada di permukaan bumi seperti kondisi topografi, 

vegetasi, perairan, dll. Berbeda dengan statistik non-spasial yang tidak 

memasukkan unsur keruangan dalam analisisnya. 

Ada banyak metoda dalam melakukan analisis spasial. Berdasarkan 

tujuannya, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam: 

1. Analisis Spasial Exploratory 

Analisis ini digunakan untuk mendeteksi adanya pola khusus pada sebuah 

fenomenaspasial serta untuk menyusun sebuah hipotesa penelitian. Metoda 

ini sangat berguna ketika hal yangditeliti merupakan sesuatu hal yang baru, 

dimana peneliti tidak/ belum memiliki banyak pengetahuantentang 

fenomena spasial yang sedang diamati. 

2. Analisis Spasial Confirmatory 

Anailis ini dilakukan untuk mengonfirmasi hipotesa penelitian. Metoda ini 

sangat berguna ketika peneliti sudah memiliki cukup banyak informasi 

tentang fenomena spasial yang sedangdiamati, sehingga hipotesa yang 

sudah ada dapat diuji keabsahannya. 

 Menurut Scott & Warmerdam (2006) dalam pengukuran distribusi suatu 

kejadian berdasarkan keruangan dibedakan berdasarkan dua kategori yaitu : 

1. Identifikasi karakteristik dari suatu distribusi 

2. Kuantifikasi pola geografi dari suatu distribusi. 
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Pola distribusi spasial secara umum terbagi menjadi tiga (Briggs, 2007) : 

1. Mengelompok (Clustered) yaitu beberapa titik terkonsentrasi berdekatan 

satu sama lain dan ada area besar yang berisi sedikit titik yang sepertinya 

ada jarak yang tidak bermakna. 

2. Menyebar (Dispersed) yaitu setiap titik berjauhan satu sama lain atau secara 

jarak tidak dekat secara bermakna. 

3. Acak (Random) yaitu titik-titik muncul pada lokasi yang acak dan posisi 

satu titik dengan titik lainnya tidak saling terkait. 

Dari sudut pandang geografi suatu penyakit cenderung dibatasi secara 

geografis. Variasi spasial terbangun dari variasi fisik atau biologis yang mendukung 

pathogen, reservoir dan vector. Jika kondisi biotik dan abiotik ini dapat di delineasi 

pada peta dan keduanya dapat dipadukan secara bersamaan, maka dapat digunakan 

untuk mengetahui penyebab faktor resiko suatu penyakit dan memprediksi 

penyebarannya di masa yang akan datang (Pavlovsky, 1930). Sebagaimana First 

Law of Geography (Tobler, 1970) yang menyatakan bahwa "Everything is related 

to everything else, but near things are more related to each other” atau dapat 

diterjemahkan sebagai “segala sesuatu terkait satu sama lain, tetapi sesuatu yang 

berdekatan mempunyai keterkaitan yang lebih”. Sehingga dapat dijelaskan dalam 

sebuah contoh kejadian suatu penyakit terkait dengan kedekatannya terhadap 

kondisi geografis tertentu dari suatu wilayah misalnya keterkaitan penyakit dengan 

sungai, danau, kondisi vegetasi, perumahan, dll.  

Teknologi Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk investigasi 

ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan 

perencanaan rute. Misalnya, SIG bisa membantu perencana untuk secara cepat 

menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam atau SIG dapat 

digunaan untuk mencari lahan basah (wetlands) yang membutuhkan perlindungan 

dari polusi. 

Pemetaan analisis kejahatan merupakan proses penggunaan sistem 

informasi geografis yang dikombinasikan dengan teknik-teknik analisis kejahatan 

yang berfokus pada konteks spasial dari pelaku kejahatan dan aktivitas penegak 

hukum. Pemetaan kejahatan dipakai oleh para analis di badan penegakan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigasi_ilmiah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigasi_ilmiah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengelolaan_sumber_daya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perencanaan_pembangunan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bencana_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Lahan_basah
http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_penegakan_hukum&action=edit&redlink=1


II-13 

 

hukum untuk memetakan, memvisualisasikan, dan menganalisis pola insiden 

kejahatan. Ini adalah komponen utama analisis kejahatan dan strategi 

pemolisian CompStat. Memetakan kejahatan menggunakan sistem informasi 

geografis (SIG) memungkinkan analis kejahatan mengidentifikasi titik rawan 

kejahatan beserta tren dan polanya. Pemetaan Analisis Kejahatan tidak hanya 

menguraikan fitur geografis dalam SIG namun juga melakukan analisis kualitatif 

dari hasil tampilan SIG tersebut. 

Pada dasarnya, pemetaan tindak kejahatan merupakan bagian dari analisis 

kriminal (Boba, 2001). Pemetaan ini mempunyai tiga peran dalam analisis kriminal, 

antara lain yaitu: 

1. Menyediakan fasilitas analisis visual dan analisis statistika, 

2. Sebagai jembatan untuk menghubungkan data penunjang seperti data 

sensus, data jumlah penduduk dan data lokasi pos polisi, 

3. Menampilkan output berupa data visual. 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data serta informasi yang diperlukan 

secara langsung yaitu dengan mendijitasi data spasialnya dari peta dan memasukan 

data atributnya dari tabel-tabel dan laporan. Adapun data maupun informasi yang 

diperlukan secara tidak langsung yaitu dengan cara mengimpor dari perangkat 

lunak SIG yang lainnya. 

2.2.5 Cluster 

Pedrycz (1995) mengemukakan bahwa “clustering adalah metode 

penganalisisan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode Data 

Mining, yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik 

yang sama ke suatu ‘wilayah’ yang sama dan data dengan karakteristik yang 

berbeda ke ‘wilayah’ yang lain, atau dengan kata lain untuk mendapatkan kelompok 

objek yang memiliki nilai/karakteristik sama.” 

Dengan menggunakan clustering, dapat diidentifikasi daerah yang padat, 

pola-pola distribusi secara keseluruhan dan keterkaitan yang menarik antara atribut-

atribut data. Dalam data mining usaha difokuskan pada metode-metode penemuan 

untuk cluster pada basisdata berukuran besar secara efektif dan efisien. Banyaknya 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_penegakan_hukum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_kejahatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CompStat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_geografis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_geografis
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pendekatan clustering menyulitkan dalam menentukan ukuran kualitas yang 

universal. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah input parameter 

yang tidak menyulitkan user, cluster hasil yang dapat dianalisis dan skalabilitas 

terhadap penambahan ukuran dimensi dan record dataset. 

Analisis cluster termasuk dalam analisis statistik multivariat metode 

interdependen. Sebagai alat analisis interdependen maka tujuan analisis cluster 

tidak untuk menghubungkan ataupun membedakan dengan sampel atau variabel 

lain. Analisis cluster merupakan suatu analysis yang berguna sebagai peringkas 

data. Dalam meringkas data ini dapat dilakukan dengan jalan mengelompokkan 

objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu diantara objek-objek yang 

hendak diteliti. 

Analisis cluster merupakan analisis statistik kemudian Scott (2008) juga 

mengungkapkan bahwa analisis statistik spasial memiliki tiga kegunaan yaitu: 

1. A measure of what’s going on spatially (Pengukuran terhadap suatu distribusi 

secara keruangan). 

2. Identifying characteristics of a distribution (Identifikasi karakteristik dari suatu 

distribusi). 

3. Quantifying geographic pattern (Kuantifikasi pola geografis). 

Hubungan spasial antara dua distribusi dapat digambarkan secara kuantitatif 

dengan penghitungan kedekatan jarak antar dua sebaran dengan beberapa metode 

sebagai berikut: 

1. Quadrant Count method - Kernel Density Estimation (Clustering). 

2. Nearest Neighbor Distance. 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan metode 

clustering. Dua pendekatan utama adalah clustering dengan pendekatan partisi dan 

clustering dengan pendekatan hirarki. Clustering dengan pendekatan partisi atau 

sering disebut dengan partition-based clustering mengelompokkan data dengan 

memilah-milah data yang dianalisis ke dalam cluster-cluster yang ada. Clustering 

dengan pendekatan hirarki atau sering disebut dengan hierarchical 

clustering mengelompokkan data dengan membuat suatu hirarki berupa dendogram 

dimana data yang mirip akan ditempatkan pada hirarki yang berdekatan dan yang 
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tidak pada hirarki yang berjauhan. Johnson dan Wichern (2002) berpendapat di 

samping kedua pendekatan tersebut, ada juga clustering dengan 

pendekatan automatic mapping (Self-Organising Map/SOM). 

 

Gambar II-2. Proses Clustering 

(Sumber : ArcGIS 10) 
 

2.2.6 Density 

Kerapatan (density) adalah jumlah individu (titik, garis dan area) dari satu 

jenis zat yang memiliki attribute di mana dapat ditaksir atau dihitung. Pengukuran 

kerapatan biasanya dibuat suatu kriteria tersendiri tentang pengertian individu hal 

ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan/kesukaran dalam perhitungan 

individualnya. Kriteria-kriteria yang dibuat secara kualitatif dapat dibedakan 

menjadi jarang terdapat, kadang-kadang terdapat, sering terdapat dan banyak sekali 

terdapat. Jumlah individu yang dinyatakan dalam persatuan ruang disebut kerapatan 

yang umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu (Gapala, 2010). 

Dalam ilmu matematika. Titik kerapatan suatu himpunan adalah titik yang 

termasuk dalam rasio pengukuran di mana terdapat kelompok-kelompok yang 

digunakan sebagai kriteria dari pengukuran tersebut sehingga menyusut menjadi 

beberapa titik yang sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut. Dalam setiap 

pengukuran, titik yang bukan merupakan titik kerapatan tidak masuk dalam 

himpunan pengukuran. Kepadatan poin yang menarik dalam studi perilaku 

asimtotik atau approximative fungsi ketika fungsi di lingkungan suatu titik tertentu 

dianggap tidak lebih dari seluruh domain dari definisi tapi lebih dari satu set yang 

intinya adalah titik kepadatan. Hal ini terjadi, misalnya dalam studi kontinuitas 

asymptotic dan dari turunan dan diferensial. 

Analisis kerapatan/kepadatan diketahui mengambil jumlah beberapa 

fenomena dan mereka menyebar di lanskap berdasarkan kuantitas yang diukur di 
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setiap lokasi dan hubungan spasial dari lokasi yang didapat melalui jumlah 

pengukuran.  

Permukaan kerapatan/kepadatan menunjukkan di mana fitur titik atau garis 

terkonsentrasi. Misalnya, anda memiliki titik yang bernilai untuk suatu kota yang 

mewakili jumlah orang-orang di kota, tetapi anda ingin mempelajari lebih lanjut 

tentang persebaran penduduk atas wilayah tersebut. Karena semua orang di setiap 

kota tidak hidup pada titik populasi, dengan menghitung kepadatan, Anda dapat 

membuat gambaran yang menunjukkan prediksi persebaran penduduk di seluruh 

daerah yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 

Grafik berikut memberikan contoh gambaran kerapatan/kepadatan. Ketika 

ditambahkan bersama-sama nilai-nilai populasi dari titik-titik tersebut sama dengan 

jumlah penduduk pada layer titik yang asli. 

 

Sumber : Ester dkk., 1996 

Gambar II-3. Density (Kerapatan) 

 

Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) 

adalah pengelompokan data algoritma di mana ada pengelompokan algoritma 

berbasis kerapatan yang dikarenakan metode ini menemukan banyakanya 

pengelompakan mulai dari distribusi kerapatan yang diperkirakan atas node yang 

sesuai (Ester dkk., 1996). DBSCAN merupakan salah satu pemgelompokan 

algoritma yang paling umum dan juga yang paling banyak dikutip dalam literatur 
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ilmiah. Pengelompokan dalam lanskap merupakan bukti dari proses spasial yang 

mendasar. 

Dilihat dari fungsinya density dikhususkan lagi menjadi tiga macam yaitu 

kernel density, line density dan point density. 

1. Kernel Density 

Merupakan jenis density yang pengertiannya ialah salah satu formula 

statistik non parametrik untuk mengestimasi kerapatan yang dapat 

diaplikasikan pada ArcGIS 10. Dalam konteks spasial, kernel density 

banyak digunakan untuk menganalisis pola persebaran kerapatan dalam 

suatu area, salah satunya adalah kerawanan kejahatan. Fungsi matematika 

dalam perhitungan kernel density pada prinsipnya bertujuan mengestimasi 

persebaran intensitas suatu titik dalam bidang dengan radius tertentu 

(Silverman, B.W, 1986). 

 

     Sumber : Handayani dan Rudiarto, 2011 

Gambar II-4. Contoh hasil perhitungan dengan Kernel Density 

     Line Density 

Line density menghitung kerapatan dari fitur linear di lingkungan masing-

masing output sel raster. Kerapatan dihitung dalam satuan panjang per 

satuan luas. Line density disebut juga sebagai jalur kerapatan. 

Secara konseptual, lingkaran akan muncul di sekitar masing-masing pusat 

sel raster dengan menggunakan radius pencarian. Panjang bagian dari setiap 

baris yang ada di dalam lingkaran dikalikan dengan kolom nilai 

populasinya. Angka-angka tersebut dijumlahkan dan jumlah tersebut dibagi 

dengan luas lingkaran. Konsep ini akan diilustrasikan oleh gambar di bawah 

ini. 
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Gambar II-5. Line Density 

Sumber : ArcGIS 10 

Dalam ilustrasi di atas, sel raster ditunjukkan dengan lingkungan yang 

melingkar. Garis L1 dan L2 merupakan panjang bagian dari setiap baris 

yang ada di dalam lingkaran. Nilai-nilai yang tidak sesuai bidang populasi 

yaitu V1 dan V2. SEBAB:  

Kepadatan = ((L1 * V1) + (L2 * V2)) / (area_of_circl A)  

Jika kolom populasi yang digunakan selain NONE, panjang dari garis 

dianggap sebagai nilai panjang sebenarnya dari bidang populasi untuk baris 

itu. 

2. Point Density 

Point density menghitung kerapatan titik di sekitar output sel raster. Secara 

konseptual, lingkungan yang didefinisikan di sekitar tiap pusat sel raster 

dan jumlah titik yang berada di lingkungan tersebut dijumlahkan dan dibagi 

dengan luas dari lingkungan tersebut.  

Jika kolom populasi diatur selain NONE yang digunakan maka nilai item 

menentukan jumlah waktu untuk menghitung titik. Misalnya, item dengan 

nilai 3 akan menyebabkan titik dihitung sebagai tiga poin. Nilai-nilai 

tersebut dapat bilangan bulat atau pecahan. Jika suatu luasan dipilih, 

perhitungan kerapatan sel dikalikan dengan faktor yang sesuai sebelum 

ditulis ke output raster. Misalnya jika input satuan tanah adalah meter, 

membandingkan suatu faktor skala dari meter ke kilometer akan 

menghasilkan nilai-nilai yang berbeda oleh suatu kelipatan dari 1.000.000 

(1.000 x 1.000).  
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Biasanya penggunaan metode ini mencakup untuk mencari kepadatan 

rumah, pengamatan satwa liar atau laporan kejahatan. Kolom populasi dapat 

digunakan untuk menambah beberapa poin lebih banyak daripada yang lain, 

tergantung pada maknanya atau membiarkan satu titik untuk mewakili 

beberapa pengamatan. Misalnya satu alamat mewakili sebuah kondominium 

dengan enam unit individu atau untuk beberapa kejahatan yang lebih berat 

daripada yang lain dalam menentukan tingkat kejahatan secara keseluruhan.  

Meningkatkan radius tidak akan mengubah hitungan nilai kerapatan. 

Meskipun akan lebih banyak poin yang berada dalam lingkungan yang lebih besar, 

jumlah ini akan dibagi dengan area yang lebih besar ketika perhitungan kerapatan. 

Dampak utama dari radius yang lebih besar bahwa kerapatan adalah prhitungan 

dengan mempertimbangkan angka yang lebih besar dari suatu titik. Hal ini 

menghasilkan output raster yang lebih umum. 

 

Sumber : Ester dkk., 1996 

Gambar II-6. Point Density 

2.2.7 ArcGIS 

ArcGIS desktop merupakan kumpulan aplikasi perangkat lunak SIG utama 

yang berbasis MS Windows yang digunakan untuk mengompilasikan, menuliskan, 

menganalisis, men-sharing, memetakan dan mempublikasikan informasi spasial 

(Prahasta, 2011). Perangkat lunak ini memiliki banyak fungsional, exstension yang 

sudah terintegrasi dan juga mengimplementasikan konsep basis data spasial, 

khususnya geodatabase (baik personal maupun multi-user). ArcGIS dibuat untuk 
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performance GIS yang tinggi contoh untuk Web GIS, Server GIS, Database GIS 

yang besar dsb. 

Proses analisis dengan ArcGIS adalah proses menggabungkan informasi 

dari beberapa layer data yang berbeda dengan menggunakan operasi spatial tertentu 

dimana kita memulai dari ide yang kita kembangkan dan diaplikasikan dalam 

berbagai hal. Proses analisis untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan ruang 

disebut juga analisis spasial. Analisis spasial ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis data vector, analisis data citra satelit dan analisis data tabular yang ada. 

2.2.8 Reklasifikasi Kelas Kerawanan 

Klasifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah/standar uang 

ditetapkan. Reklasifikasi yaitu proses pengelompokkan kembali suatu kelompok 

dari satu kodefikasi ke dalam kodefikasi lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan 

data laporan. Reklasifikasi (klasifikasi ulang) yang didasari dari ketentuan yang ada 

dapat berfungsi untuk mempermudah dalam memecahkan masalah yang lebih 

khusus sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
 Menurut Nurdiati dkk (2006) penentuan kelas untuk menentukan daerah 

rawan kriminalitas di suatu daerah dengan metode clustering ditentukan dengan 

banyaknya jumlah tundak pidana (JTP) dalam wilayah tersebut. Hasil dari 

klasifikasi tersebut kemudian akan diketahui daerah mana saja yang paling rawan 

terhadap tindak kejahatan/kriminalitas. 

 

Tabel II-1. Penentuan Kelas Kerawanan 

Jumlah Tindak Pidana Kelompok Warna Klasifikasi

 > 20 Coklat Tua Sangat Rawan

 10 <= 20 Coklat Rawan

 <= 10 Coklat Muda Cukup Rawan

0 Kuning Aman  

      Sumber : Nurdiati dkk, 2006 
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2.2.9 Statistika 

Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, 

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. 

Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah 'statistika' 

(bahasa Inggris: statistics) berbeda dengan 'statistik' (statistic). Statistika 

merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, 

informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan 

data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data; 

ini dinamakan statistika deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika 

mengasumsikan teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara 

lain:populasi, sampel, unit sampel dan probabilitas. 

Terdapat bermacam-macam teknik statistik yang digunakan dalam 

penelitian khususnya dlam pengujian hipotesis. Dalam mengaplikasikan statistika 

terhadap permasalahan sains, industri, atau sosial, pertama-tama dimulai dari 

mempelajari populasi (Sugiono, 2010). Makna populasi dalam statistika dapat 

berarti populasi benda hidup, benda mati, ataupun benda abstrak. Populasi juga 

dapat berupa pengukuran sebuah proses dalam waktu yang berbeda-beda, yakni 

dikenal dengan istilah deret waktu. 

Melakukan pendataan (pengumpulan data) seluruh populasi 

dinamakan sensus. Sebuah sensus tentu memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. 

Untuk itu, dalam statistika seringkali dilakukan pengambilan sampel (sampling), 

yakni sebagian kecil dari populasi, yang dapat mewakili seluruh populasi. Analisis 

data dari sampel nantinya digunakan untuk menggeneralisasi seluruh populasi. 

Jika sampel yang diambil cukup representatif, inferensial (pengambilan 

keputusan) dan simpulan yang dibuat dari sampel dapat digunakan untuk 

menggambarkan populasi secara keseluruhan. Metode statistika tentang bagaimana 

cara mengambil sampel yang tepat dinamakan teknik sampling. 

Analisis statistik banyak menggunakan probabilitas sebagai konsep 

dasarnya hal terlihat banyak digunakannya uji statistika yang mengambil dasar pada 

sebaran peluang. Sedangkan matematika statistika merupakan cabang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika_deskriptif
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_probabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi_(statistika)
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_sampel&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Probabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_sampling
http://id.wikipedia.org/wiki/Probabilitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematika_statistika&action=edit&redlink=1
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dari matematika terapan yang menggunakan teori probabilitas dan analisis 

matematika untuk mendapatkan dasar-dasar teori statistika. 

Ada dua macam statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial.  

 Statistika deskriptif berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan 

dideskripsikan) atau disimpulkan, baik secara numerik (misalnya menghitung 

rata-rata dan deviasi standar) atau secara grafis (dalam bentuk tabel atau grafik), 

untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih 

mudah dibaca dan bermakna. 

 Statistika inferensial berkenaan dengan permodelan data dan melakukan 

pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya 

melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa 

mendatang (estimasi atau prediksi), membuat permodelan hubungan 

(korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu), dan sebagainya. 

Beberapa pengujian dan prosedur yang banyak digunakan dalam penelitian antara 

lain: 

 Analisis regresi dan korelasi 

 Analisis varians (ANOVA) 

 Khi-kuadrat 

 Uji t-Student 
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