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Abstrak 

Penelitian ini mempunyai tujuan memberikan informasi geografis yang berbasiskan 
website mengenai persebaran titik daerah rawan kebakaran beserta titik evakuasi dan 
penanggulangan terdekat di wilayah Jakarta Selatan. Selain memberikan informasi, 
penelitian ini juga bertujuan sebagai perangakat analisis yang digunakan suku dinas 
pemadam kebakaran Jakarta Selatan untuk melakukan pengembangan dikemudian hari 
mengenai penambahan lokasi baru titik daerah rawan kebakaran, hydrant dan pos 
pemadam kebakaran. Dengan adanya perangkat analisis tersebut membuat informasi 
yang disajikan merupakan informasi yang terkini.  
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi waterfall 
model yang terdiri berbagai tahapan seperti: requirements, analysis, design, coding, 
testing dan maintenance. Metodologi ini dipilih karena mempunyai pendekatan yang 
sistematis dan urut untuk setiap tahap pengerjaan penelitian ini.  Sehingga  semua 
kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit dan benar di awal project.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini yaitu dapat menyajikan informasi spasial dan 
non spasial mengenai persebaran titik daerah rawan kebakaran dan lokasi 
penanggulangan kebakaran terdekat. Selain itu penelitian ini juga dapat membantu pihak 
suku dinas pemadam kebakaran dalam menganalisis untuk melakukan pengembangan 
penempatan lokasi baru titik rawan kebakaran, hydrant dan pos pemadam kebakaran. 
Dapat disimpulkan dengan pemanfaatan aplikasi dari sistem informasi geografis (SIG) 
berguna untuk suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Selatan sebagai penunjang untuk 
menanggulangi bahaya kebakaran di Jakarta Selatan. Pemanfaatan SIG ini juga 
memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai persebaran titik rawan 
kebakaran dan titik penanggulangan terdekat. Sehingga masyarakat harus tetap 
wasapada terhadap potensi kebakaran yang dapat terjadi setiap saat. 
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