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ABSTRAK
Saat ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Bogor
dalam melakukan pemantauan kerusakan jalan masih kurang efisien yaitu menggunakan dokumen kertas
serta peta analog untuk menampilkan lokasi jalan yang telah di survei. Hal ini menimbulkan permasalahan
ketika akan dilakukan pencarian dan pembaharuan data yang akan digunakan untuk perencanaan prioritas
jalan untuk diperbaiki, perawatan maupun analisis pengembangan jalan baru. Mengingat banyaknya jalan
yang perlu dianalisa, permasalahan tersebut akan menyebabkan lamanya proses perbaikan serta hasil yang
kurang akurat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu media yang berfungsi untuk menyampaikan pengaduan
jalan rusak yang kemudian akan menjadi sebuah informasi bagi pengguna jalan. Tujuan dari penelitian ini
melakukan analisis tentang penerapan Sistem Informasi Geografis dalam pelaporan kerusakan jalan
menggunakan perancangan aplikasi pengumpulan data kerusakan jalan di kota Bogor berbasis Mobile Gis
agar lebih efektif dalam memberikan visualisasi data mengenai kerusakan ruas jalan. Jenis-jenis kerusakan
perkerasan lentur, umumnya diklasifikasikan sebagai Deformasi, Retak, kerusakan tekstur permukaan,
lubang, tambalan dan persilangan jalan rel, kerusakan di pinggir perkerasan. Metodologi pengembangan
sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan,
desain sistem, dan publikasi laporan. Data yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi geografis
ini adalah data spasial (sebaran kerusakan jalan di Kota Bogor) dan data non spasial (Data kerusakan jalan
di Kota Bogor). Penelitian ini berhasil menyajikan perancangan aplikasi berbasis Mobile GIS yang dapat
digunakan oleh masyarakat khususnya pengguna jalan di kota Bogor dalam melaporkan kerusakan ruas
jalan yang ada dikota Bogor dan mengetahui ruas jalan di kota Bogor yang telah diperbaiki dan belum
diperbaiki.
Kata kunci: Jalan Kota Bogor , mobile GIS, spasial, Waterfall

ABSTRACT
The authority of the Bogor city government in particular ”Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
(Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)” has oversight in monitoring road damag. They use conventional
method to collect the data by using paper documents and analog maps to show the location of the road.
This causing problems when data searches and updates, and to plan priority roads for repair, maintenance
and analysis of new road developments. Given the many roads that need to be analyzed, these problems will
cause the length of the repair process and less accurate results. Therefore, there needs to be a media that
serves to convey complaints of damaged roads which will then become information for road users. The
purpose of this study is to analyze the implementation of Geographic Information Systems in reporting road
damage using the design of data collection applications for damage to roads in the city of Bogor based on
Mobile Gis to be more effective in providing data visualization of road damage. Types of flexible pavement
damage, generally classified as deformation, cracking, damage to surface texture, holes, fillings and crossing
of railroad tracks, damage on the edge of the pavement. The system development methodology used in this
research is the Waterfall Method which consists of needs analysis, system design, and report publication.
The data used in the development of this geographic information system are spatial data (distribution of
road damage in the city of Bogor) and non-spatial data (data on road damage in the city of Bogor). This
study succeeded in presenting the design of Mobile GIS-based applications that can be used by the
community, especially road users in the city of Bogor in reporting the damage to roads in the city of Bogor
and knowing the roads in the city of Bogor that have been repaired and have not been repaired.
Keywords: Road Bogor City, mobile GIS, spatial, waterfall
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PENDAHULUAN
Rusaknya jalan raya menjadi masalah besar bagi sebagian orang yang setiap harinya
menggunakan jalan raya. Masalah ini tentunya juga merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan
oleh pemerintah. Menunggu perbaikan jalan saja tidak cukup menyelesaikan masalah rusaknya
jalan. Terkadang suatu pengaduan kepada pihak yang berwajib untuk memperbaikinya juga
diperlukan, agar perbaikan jalan cepat dilakukan. Namun saat ini mengadukan hal seperti itu
cukup sulit, karena kurangnya media yang khusus menyediakan pengaduan jalan rusak. Saat ini
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Bogor dalam
melakukan pemantauan kerusakan jalan masih kurang efisien yaitu menggunakan dokumen kertas
serta peta analog untuk menampilkan lokasi jalan yang telah di survei. Hal ini menimbulkan
permasalahan ketika akan dilakukan pencarian dan pembaharuan data yang akan digunakan untuk
perencanaan prioritas jalan untuk diperbaiki, perawatan maupun analisis pengembangan jalan
baru. Mengingat banyaknya jalan yang perlu dianalisa, permasalahan tersebut akan menyebabkan
lamanya proses perbaikan serta hasil yang kurang akurat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu
media yang berfungsi untuk menyampaikan pengaduan jalan rusak yang kemudian akan menjadi
sebuah informasi bagi pengguna jalan.
Berangkat dari pernyataan diatas, penulis melakukan analisis tentang pemantauan kerusakan
jalan dan perbaikan jalan dalam membangun sistem informasi kerusakan jalan, agar lebih efektif
memberikan visualisasi data mengenai kerusakan ruas jalan, kondisi jalan dan laporan titik
kerusakan ruas jalan berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat melalui sistem ini.
Selanjutnya, Sistem ini diharapkan dapat membantu rencana perbaikan jalan agar lebih terstruktur
dan bahkan dapat dikembangkan dalam rencana anggaran kota oleh Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan
untuk membuat Sistem Informasi Geografis berbasis Mobile GIS kerusakan jalan di Kota Bogor
untuk memetakan kondisi sebaran kerusakan jalan di Kota Bogor. Literatur hasil penelitian terkait
dirangkum pada Tabel 1.
No
1

Tabel 1. Studi literatur hasil penelitian yang terkait.
Judul Penelitian, Penulis
Resume Hasil Penelitian

Pembuatan Aplikasi Mobile
Gis Berbasis Android Untuk
Informasi
Pariwisata
Di
Kabupaten
Gunungkidul
(Rizki Putra Agrarian, Andri
Suprayogi, Bambang Darmo
Yuwono, 2015).

2

Analisis Tingkat Kerusakan
Jalan Menggunakan Aplikasi
Sistem Informasi Geografis
Di Kota Surakarta Dan
Sekitarnya (Andhiko Edy Eka
Sura Sembiring, 2015)
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Penelitian ini memanfaatkan data koordinat dan deskripsi dari
masing-masing objek wisata yang dilakukan dengan survey
langsung ke lapangan dengan menggunakan GPS handheld.
Langkah selanjutnya adalah membangun sebuah aplikasi berbasis
Android dengan menggunakan software MIT App Inventor 2.
Penelitian tugas akhir ini menghasilkan sebuah aplikasi mobile GIS
tentang pariwisata di Kabupaten Gunungkidul yang diharap dapat
membantu wisatawan lokal maupun asing dalam berpariwisata di
Kabupaten Gunungkidul. Fitur aplikasi antara lain penunjuk arah
ke lokasi yang dituju, jarak ke lokasi dan informasi umum seperti
trayek angkutan umum dan daftar hotel.
Infrastruktur jaringan jalan memegang peranan penting dalam
perkembangan suatu wilayah. Selain berfungsi sebagai
transportasi, jalan juga berfungsi sebagai media sosialisasi dan
aksesibilitas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: 1.
Menentukan agihan tingkat kerusakan jalan di Kota Surakarta dan
sekitarnya dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. 2.
Menganalisis perbedaan tingkat kerusakan jalan di Kota Surakarta
dan sekitarnya berdasarkan faktor-faktor wilayah.
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METODE
Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian terhitung dari bulan februari – agustus 2018, yang berlokasi di Kota Bogor.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran lokasi kerusakan jalan di Kota Bogor.
Bagaimana hasilnya tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk Mobile GIS. Lokasi penelitian di
wilayah kota Bogor (Gambar 1). Sedangkan alat dan bahan pada penelitian ini di tunjukan oleh
Tabel 2, Tabel 3.

Gambar 1. Peta administrasi Kota Bogor.
No
1.
2.
3.

Jenis Data
Peta Administrasi Kota Bogor
Skala 1:25.000
Peta Sebaran Kerusakan di
Kota Bogor Skala 1 : 25.000
Data Kerusakan jalan Di
Kota Bogor

No
1.
2.
3.

ArcGIS 10.3
Quantum GIS
Global Mapper

4.

XAMPP 1.7.7

5.

Notepad++
Microsoft Office Word
2016

6.

Table 2. Data yang diperlukan.
Cara Perolehan Data
(Primer/Sekunder)

Perangkat Lunak

7.

Android Studio

8.

Star UML

Sumber Data

Sekunder

Bappeda Kota Bogor

Primer

Survey Lapangan

Sekunder

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya
Air (Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang) Kota Bogor

Table 3. Perangkat lunak yang digunakan.
Kegunaan
Mengolah data vektor dan data raster
Untuk konversi format data spasial ke dalam format database
Convert data dari GPS
Software yang digunakan sebagai server yang berdiri sendiri (localhost),
yang terdiri atas program Apache HTTP Server, PHP, PostgreSQL
Untuk membangun / merancang halaman website

Software yang digunakan untuk menmbuat tulisan ilmiah
Membuat layout halaman Mobile
Software yang digunakan untuk menggambarkan diagram-diagram
Unified Modelling Language (UML).
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Diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan proses bisnis suatu sistem yang
dibuat. Proses bisnis mendefinisikan kegiatan pelaku (aktor) terhadap sistem. Diagram konteks
pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.
Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap
sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang
telah ada dengan sistem yang akan diusulkan. Adapun sistem yang berjalan saat ini di Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Bogor hanya sebatas
melakukan survei lapangan dan mengisi form jalan. Adapun gambaran flowchart sistem yang
sedang berjalan ditunjukan pada Gambar 3. Analisis sistem yang diusulkan merupakan gambaran
mengenai sistem baru yang akan dibuat, analisis sistem baru yang diusulkan berguna agar
tahapan perancangan sistem dapat fokus dan terarah kepada fungsi-fungsi dan kebutuhan utama
sistem. Data yang digunakan untuk input pada sistem adalah data terbaru hasil analisis tahun
2018. Berikut tampilan analisis sistem yang di usulkan pada Gambar 4.

Gambar 2. Diagram konteks.
Dinas Bin a Marga dan
Penataan Ruang (PUPR)

Bidan g
Kebin amaargaan dan
Infrastruktur

Mulai

Form Jalan

Mengisi Form
Jalan

Survey
kerusakan
jalan

No
Validasi data
kerusakan jalan

Yes
Data Kerusakan
Jalan

Pendataan
Kerusakan
Jalan

Data
Kerusakan
Jalan

Selesai

Gambar 3. Analisis sistem yang di usulkan.
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Pengguna

Aplikasi

Server

Pengguna

Aplikasi

Server

mulai

Membuka aplikasi
lapor kerusakan
jalan

1

Tampilan
dashboard

tidak

Koneksi
internet

Foto jalan

Mendapat koordinat
dan foto lokasi

ya
1. Menu laporan kerusakan
jalan
2. Menu Field kerusakan
jalan

Deskripsi

Menu laporan
kerusakan jalan

Foto kerusakan
jalan

Validasi data

Laporan diproses

Kamera

Notifikasi jalan sudah
diperbaiki

tidak
GPS hidup

Jalan sudah
diperbaiki

Tampilan recent
kerusakan

ya

Selesai
1

Gambar 4. Analisis sistem yang diusulkan.

Tinjauan Pustaka

Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan dengan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer,
jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer Peraturan (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Kota Bogor

Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha. Secara Administratif pada akhir tahun 2016
Kota Bogor terdiri dari 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. Sampai dengan tahun 2015 jumlah
pegawai negeri dilingkungan Pemerintahan Kota Bogor tercatat sebanyak 8.985 orang yang terdiri
atas 4.383 laki-laki dan sisanya sebanyak 4.602 perempuan (BPS Kota Bogor, 2016).

Mobile Geographic Information System (Mobile GIS)
Mobile GIS adalah kerangka teknologi terintegrasi untuk akses data spasial dan location-based
services melalui perangkat mobile seperti Pocket PCs, Personal Digital Assistance (PDA), atau
smartphone. Dengan kemampuan dari GPS, Internet dan teknologi komunikasi wireless, mobile
GIS memiliki potensi yang besar dan memainkan peranan yang penting dalam bidang akuisisi data
dan validasi data. Mobile GIS merupakan sebuah integrasi cara kerja perangkat lunak/keras untuk

pengaksesan data dan layanan geospasial melalui perangkat bergerak via jaringan kabel atau
nirkabel. Secara umum mobile GIS diimplementasikan pada dua area aplikasi utama yaitu Layanan
Berbasis Lokasi (Location-Based Service) dan GIS untuk kegiatan lapangan (Field-Based GIS)
(Geoda & Giustia Puspa, 2014).

Waterfall

Model waterfall adalah model kelasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun
software. Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini juga sering
disebut juga dengan “classic life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk kedalam model
generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar
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tahun 1970 sehingga sering dikatakan kuno, akan tetapi model yang paling banyak dipakai dalam
Software Engineering (Roger S.Pressman, 2010).
METODE PENELITIAN
Metode pada penelitian ini ditunjukan pada Gambar 5.

Gambar 5. Alur metode penelitian.

Analisis Data
Metode ini menggunakan Haversine formula adalah persamaan yang penting pada navigasi,
memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (Bumi) berdasarkan bujur
dan lintang (P. N. R. Chopde & M. K. Nichat, 2013).
D = acos (sin (lat1) . sin (lat2)+cos (lat1) . cos (lat2) . cos (long2-long1) ...................... (1)
dimana:
R = jari-jari bumi sebesar 6371(km)
d = jarak (km)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Interface aplikasi pelaporan disajikan pada Gambar 6. Adapun tampilan dari aplikasi
pelaporan lokasi kerusakan jalan Kota Bogor, adalah sebagai berikut:
Splash Screen yaitu tampilan yang muncul ketika sistem pertama dijalankan. Implementasi
interface splash screen dilakukan dengan membuat tampilan berupa gambar yang memiliki
286
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identitas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan nama aplikasi sendiri. Feed
menampilkan daftar kerusakan jalan yang telah dilaporkan dan data di feed diambil dari basis
data. Map menampilkan peta yang diambil dari data API Google Maps. Dalam tampilan map dapat
menampilkan posisi pengguna, lokasi kerusakan jalan yang terdapat di Kota Bogor. Lapor
Kerusakan digunakan untuk pengguna yang melaporkan kerusakan jalan yang berada
disekitarnya, hanya dengan mengambil gambar, mengisi judul dan deskripsi. Setelah itu pengguna
dapat mengirim laporan tersebut.
A
B
C
D

Gambar 6. A) Interface splashscreen; A) Interface feed; A) Interface map; A) Interface lapor kerusakan.

Menu bantuan menampilkan informasi bantuan pengguna aplikasi pelaporan kerusakan jalan.

Interface bantuan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Interface bantuan.

Menu tetang berisi informasi tentang aplikasi pelaporan kerusakan jalan di Kota Bogor.

Interface tentang dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Interface bantuan.
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KESIMPULAN
Penelitian ini berhasil menyajikan aplikasi berbasis MobileGIS yang dapat digunakan dalam
pelaporan kerusakan jalan guna memudahkan masyarakat khususnya pengguna jalan di kota
Bogor dalam melaporkan kerusakan ruas jalan yang ada dikota Bogor dan mengetahui ruas jalan
di kota Bogor yang telah diperbaiki atau belum. Dengan adanya aplikasi pengumpulan data
kerusakan jalan di kota Bogor berbasis MobileGIS, dapat mempermudah pengunjung dalam
mendapatkan informasi mengenai jalan dan kondisi jalan serta visualisasi jalan provinsi dan kondisi
jalan provinsi di wilayah Kota Bogor.
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