ANALISIS SPATIO-TEMPORAL KRIMINALITAS
KOTA YOGYAKARTA DENGAN VISUALISASI WEBGIS
TAHUN 2011-2012

NASKAH PUBLIKASI
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1
Fakultas Geografi

Diajukan Oleh:
Adha Yuliandarmaji
NIRM : E100120072

Kepada
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013

3

GEOGRAPHY FACULTY
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA
2013
Spatio - Temporal Analysis of Crime Yogyakarta
with Visualization WebGIS 2011-2012
Adha Yuliandarmaji, Muh. Musiyam, and Jumadi, S.Si. M.Sc
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Surakarta 57102
E-mail: adha2008@gmail.com
This study , entitled " Spatio - Temporal Analysis of Crime Yogyakarta
with Visualization WebGIS 2011-2012". The purpose of this study was : ( 1 )
mapping the cluster and concentration of crime in the city of Yogyakarta by using
Geographic Information System; (2 ) determining the spatio-temporal factors that
can affect the crime rate in the Yogyakarta City; and ( 3 ) to visualize spatiotemporal crime maps online.
This study uses Geographic Information Systems ( GIS ), statistical
analysis, and visualization of WebGIS as a tool to generate the data and
information in spatio- temporal crime The method used is the hot spot mapping,
regression analysis , and overlay. This study refers to the analysis of spatiotemporal in crime by considering socioeconomic factors, where the output of
visualization WebGIS. Spatio- temporal data used is the crime in 2011 and 2012
(Curanmor, Curas, Curat, fraud, and immoral acts). Socio - economic data was in
the form of statistical data in 2012 which includes the Total Population, Poverty,
Economy Means, and Means of Entertainment.
The results of this study are patterns of crime from 2011 to 2012 is not
much different, the amount of entertainment factor proved to have a major
influence on the amount of crime, a span of 00:00 to 1:00 pm is the time prone to
criminality in the city of Yogyakarta, January, February, and June is the month
with the spatio-temporal relations are high, during the months of crime patterns
are always moving, because the perpetrators of the crime to avoid the authorities.
Visualization WebGIS able to show changes in spatio-temporal better than
conventional methods. This research is to provide information about how the
spatio-temporal processing data and presenting it. The maps and information
about the crime is presented in the form of a written report and print maps.
Keywords: spatio - temporal, crime, crime factors, regression analysis of spatio temporal , the city of Yogyakarta
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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Analisis Spatio-Temporal Kriminalitas Kota
Yogyakarta dengan Visualisasi Webgis Tahun 2011-2012”. Tujuan dari penelitian
ini adalah: (1) memetakan agihan dan konsentrasi kriminalitas di Kota Yogyakarta
dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis; (2) menentukan faktor spatiotemporal yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas di Kota Yogyakarta; dan
(3) membuat visualisasi spatio-temporal peta multimedia online kriminalitas di
Kota Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG), analisis
statistik, dan visualisasi webgis sebagai alat bantu untuk menghasilkan data dan
informasi kriminalitas secara spatio-temporal. Metode yang digunakan adalah
dengan pemetaan hot spot, analisis regresi, dan overlay. Penelitian ini mengacu
pada analisis kriminalitas secara spatio-temporal dengan mempertimbangkan
faktor sosial ekonomi pada kajiannya, dimana output berupa visualisasi WebGIS.
Data spatio-temporal yang digunakan adalah data kriminalitas tahun 2011 dan
2012 (CURANMOR, CURAS, CURAT, penipuan, dan tindak asusila).
Sedangkan data Sosio-ekonomi berupa data statistik tahun 2012 yang meliputi
Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Sarana Perekonomian, dan Sarana
Hiburan.
Hasil dari penelitian ini adalah pola tindak kriminalitas dari tahun 2011
sampai 2012 tidak jauh berbeda, faktor banyaknya sarana hiburan ternyata
memiliki pengaruh besar terhadap banyaknya tindak kriminalitas, rentang waktu
pukul 00:00 sampai dengan 01:00 WIB adalah waktu rawan kriminalitas di Kota
Yogyakarta, bulan Januari, Februari, dan Juni merupakan bulan yang memiliki
hubungan secara spatio-temporal tinggi, selama bulan-bulan tersebut pola
kriminalitas selalu berpindah, karena para pelaku tindak kriminalitas menghindari
pihak berwajib. Visualisasi WebGIS mampu menampilkan perubahan secara
spatio-temporal lebih baik daripada metode konvensional. Penelitin ini
memberikan informasi berguna tentang bagaimana mengolah data spatio-temporal
dan menyajikannya. Peta-peta dan informasi mengenai kriminalitas disajikan
dalam bentuk laporan tertulis dan peta cetak.

Kata Kunci: spatio-temporal, kriminalitas, factor kriminalitas, analisis spatiotemporal regresi, kota yogyakarta

Analisis Spatio-Temporal Kriminalitas Kota
Yogyakarta dengan Visualisasi Webgis
Tahun 2011-2012

Adha Yuliandarmaji

5

kriminalitas saat ini masih dicatat dalam

PENDAHULUAN
Kota Yogyakarta yang merupakan

bentuk statistik tabel. Dengan cara tersebut

pusat pemerintahan dan perekonomian

kurang dapat diwakili secara spasial,

pasti tidak lepas dari berbagai tindak

sehingga pengambilan keputusan untuk

kriminalitas. Data dari Kapolda DIY

penanganan kasus untuk semua kantor

menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta

kepolisian Kota Yogyakarta menjadi sulit

menempati urutan pertama kejadian tindak

dan membutuhkan waktu yang lama.

kriminalitas di DI. Yogyakarta, baru

Informasi

kriminalitas

selain

kemudian Wilayah Hukum Polres Sleman,

dipergunakan untuk kalangan kepolisian

Polres Bantul, Polres Kulon Progo dan

juga penting untuk masyarakat terutama

Wilayah Hukum Polres Gunungkidul.

masyarakat Kota Yogyakarta. Informasi

Terjadi
kriminalitas

penurunan
dari

penting

sebagai

salah

cara

meningkatkan tingkat kewaspadaan dan

dengan tahun 2012. Semua jenis tindak

antisipasi yang nantinya akan mampu

kriminalitas

terselesaikan

mengurangi resiko kriminalitas. Sistem

maupun laporan mengalami penurutan

Informasi Geografi sebagai salah satu

yang cukup signifikan yaitu sekitar 23%

teknologi yang berkembang saat ini dapat

laporan dan 31,47% yang terselesaikan.

digunakan sebagai alat untuk membantu

umum

Otoritas

2011

tersebut

sampai

kewajiban

tahun

tindak

yang

kepolisian

untuk

memiliki

mencegah

menghasilkan data dan informasi seperti

dan

yang dimaksud. Informasi kriminalitas

mengurangi tingkat kejahatan pada daerah

akan lebih mudah dipahami dan dapat

yurisdiksinya. Pencegahan dan antisipasi

dipetakan secara spasial menggunakan

tindak kriminal di kota besar seperti

Sistem Informasi Geografis

Yogyakarta dengan metode pencatatan

Peta interaktif kriminalitas mampu

manual sudah tidak ideal lagi dilakukan.

menampilkan

Kepolisian bertanggung jawab menangani

temporal secara

berbagai macam tindak kriminal di area

geografis yang disajikan pada media web

hukumnya, tetapi saat ini pihak kepolisian

dapat

mengalami masalah dalam hal sistem

pemrograman

baik

perekaman data dan penyebaran data

interaktivitas

sistem

kejadian

pengelolaan dan updating informasi.

kepolisian.

kriminal
Segala

pada semua
bentuk
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divisi

informasi

spasial

bersamaan.

dilengkapi

dan

Informasi
script

dengan
untuk

kontrol

maupun

kejadian
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a. Catatan

TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk: (1)
memetakan

agihan

dan

rekaman

kejadian

kriminalitas Sat-Reskrim Polresta

konsentrasi

Yogyakarta

kriminalitas di Kota Yogyakarta dengan

Data kriminalitas pada penelitian

memanfaatkan Sistem Informasi Geografis;

ini dikategorikan menjadi tiga yaitu

(2) menentukan faktor spatio-temporal

Security,

yang

tingkat

Security:

Pencurian

kriminalitas di Kota Yogyakarta; dan (3)

Bermotor

(Curanmor),

membuat visualisasi spatio-temporal peta

(Curas),

dan

multimedia online kriminalitas di Kota

Economic: Penipuan (Fraud). Social:

Yogyakarta.

Tindak Asusila (Immoral). Data ini

dapat

mempengaruhi

dipergunakan

Social.

Kendaraan
Perampokan

Pencurian

(Curat).

Yogyakarta dengan tahun perekaman

1. Sumber Data
yang

dan

didapatkan dari Sat-Reskrim Polresta

METODE PENELITIAN
Data

Economic,

pada

2011 dan 2012.

penelitian ini dibagi menjadi dua grup

b. Data Sensus

berdasarkan hubungan tingkat kepentingan

Data

sensus

menjelaskan

dan aplikasi yang berguna mengurangi

mengenai populasi, fisik, dan sosio-

kriminalitas (Chainey dan Ratcliffe, 2005).

ekonomi penduduk. Data sensus ini

Kedua grup tersebut adalah utama dan

dapat

tambahan, dimana pada beberapa kasus

untuk kalkulasi tingkat kriminalitas

berfungsi untuk kajian prioritas. Dilihat

Sensus penduduk diperoleh dari BPS

dari sumbernya, data dasar yang digunakan

Kota Yogyakarta tahun 2012.

dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data ini merupakan data yang telah
dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain.
Data utama merupakan data yang
memiliki peranan paling besar dalam
analisis spasio-temporal kriminalitas. Data
utama yang digunakan pada penelitian ini
adalah:
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Yogyakarta dengan Visualisasi Webgis
Tahun 2011-2012

digunakan sebagai

penyebut

Data tambahan, data ini merupakan
data tambahan untuk memperkaya hasil
analisis.Data tambahan dalam kaitannya
dengan

analisis

spasio-temporal

kriminalitas adalah data penggunaan lahan.
Data

ini

menggambarkan

lokasi

dan

deskripsi dari penggunaan lahan pada suatu
area

terkait

dengan

tempat

kejadian
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kriminalitas.

Data

ini

diperoleh

dari

dalam intensitas kepadatan kriminalitas.
Hasil akhir dari penelitian ini disusun

Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2008.

dalam bentuk laporan tertulis
2. Pemrosesan Data

4. Pemetaan Temporal

Tahap ini meliputi pembangunan

Analisis

temporal

kriminalitas

data sehingga dapat digunakan dalam

disajikan dalam bentuk peta interaktif

proses analisis data selanjutnya. Kegiatan

online dengan kurun waktu mulai tahun

ini meliputi pengkaitan data statistik

2011

dengan data spasial, dan scripting.

Visualisasi

sampai

animasi

3. Pemetaan Hot Spot dan Analisis

dengan

temporal

secara

2012.

disajikan

dengan

series.

Animasi

kesempatan

untuk

time

menghasilkan

Spatio-temporal kriminalitas

tahun

Analisis data pada penelitian ini

menampilkan pola spatio-temporal dengan

dilakukan untuk memperoleh gambaran

cara yang baru dan inovatif (Dorling dan

yang jelas dari keadaan yang diteliti, untuk

Openshaw,

menampilkan

dan

mendeskripsikan mekanisme kriminalitas.

memonitor perubahan pola kriminalitas

Pada penelitian ini animasi disajikan dalam

selama kurun waktu tertentu (spatio-

bentuk webgis.

temporal).

5. Analisis Spatio- Temporal

pola

Kerangka

kriminalitas

studi

khususnya

kerangka analisis dapat didukung oleh

1992)

dan

bagus

untuk

Kriminalitas

pustaka-pustaka teoritis. Hal ini akan

Analisis data yang digunakan dalam

membantu mengarahkan proses kegiatan

penelitian

agar tepat sasaran.

kualitatif. Analisis data secara kualitatif

Peta-peta dibuat dengan menggunakan pola

yang digunakan hanya untuk mengetahui

warna yang seragam yaitu gradasi warna

gambaran keadaan kriminalitas di Kota

merah dan biru. Gradasi warna merah

Yogyakarta. Peneliti menjelaskan atau

menunjukkan variasi tingkat kriminalitas

mencari

hubungan,

yang tinggi dan gradasi warna biru

hipotesis

atau

menggambarkan

sehingga menyajikan hubungan antara

kondisi

kriminalitas

rendah. Pada kedua kelompok warna
tersebut,

warna

yang

semakin

tua

menunjukkan tingkat yang lebih tinggi
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ini

adalah

analisis

data

tidak

menguji

melakukan

prediksi

data.
Metode statsitik digunakan untuk
mengetahui

hubungan

antara

Adha Yuliandarmaji
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Analisis statistik pada penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

menggunakan

1. Agihan dan Konsentrasi Kriminalitas

statistik

regresi

dan

statistik Knox Index. Analisis regresi

Kota Yogyakarta

berfungsi untuk mengetahui faktor-faktor
yang mungkin berpengaruh terhadap
sebaran kriminalitas. Dengan analisis
regresi

memungkinkan

membuat

model,

mencari

hubungan

kita

untuk

menghitung,

dan

spasial

antar

variabel/faktor. Metode yang digunakan
pada penelitian ini dengan menggunakan
bantuan Spatial Statistics Tools pada
software ArcMap 10.1. Berbeda dengan
analisis regresi, statistik Knox Index
melakukan pendekatan secara spcae-time,
dimana

faktor

digunakan

spasial

sebagai

dan

variabel

waktu
analisis.

Software yang digunakan untuk analisis
Knox Index adalah CrimeStat IV.

yang

terjadi

di

Kota

Yogyakarta selama tahun 2011 sampai
dengan 2012. Data tersebut tidak semuanya
dapat diperoleh mengingat aturan ketat dari
pihak Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.
Hanya sedikit data saja yang diperbolehkan
sebagai bahan analisis pada penelitian ini
Berdasarkan data-data tersebut dapat
diketahui bahwa

Kelurahan Ngupasan

memiliki tingkat kriminalitas yang paling
tinggi dari tahun 2011 sampai tahun 2012
yaitu 23 dan 19 kasus kriminalitas.
Sebaliknya

daerah

dengan

tingkat

paling

rendah

adalah

Patangpuluhan

yang hanya

mengalami 1 kasus kriminalitas pada tahun

Data temporal disajikan kedalam
secara

kriminalitas

Kelurahan

Menggunakan WebGIS
visual

rangkuman dari kejadian-kejadian tindak

kriminalitas

6. Visualisasi Spatio-temporal

bentuk

Data pada penelitian ini merupakan

time

series

2012.

Tahun

2011

didominasi

oleh

sebesar

58%,

kejahatan

penipuan

berdasarkan kurun waktu tertentu agar

sedangkan

pada

dapat diketahui perubahan dan trend suatu

didominasi

oleh

tindakan kriminal. Kegiatan simbolisasi

persentase sebesar 55% dan penipuan 37%.

melalui beberapa tahapan yaitu: penentuan

Menunjukkan bahwa mayoritas tindak

komponen,

kriminalitas

panjang

komponen,

level

tahun

2012

curanmor

berada

pada

lebih
dengan

daerah

organisasi data, persepsi visual, penentuan

permukiman dimana merupakan pusat

variabel visual, sampai dengan disain

perekonomian

simbol.

masyarakat.

dan
Kota

berkumpulnya
Yogyakarta

yang

merupakan salah satu kota besar sebagian
Analisis Spatio-Temporal Kriminalitas Kota
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besar

daerahnya

merupakan

area

JMLH_PNDDK

akan

menyebabkan

permukiman padat yang rentan terhadap

turunnya kriminalitas sebesar 0,000087.

tindak kriminalitas.

Berdsarkan

data

disimpulkan

secara

2. Analisis Spasial Regresi Kriminalitas
Terdapat

dua

jenis

pendekatan

regresi yang dipergunakan pada penelitian
ini yaitu Ordinary Least Square regression
(OLS)

dan

Geographically

Weighted

Regression (GWR). OLS adalah metode
regresi global berguna untuk mementukan
faktor kunci penyebab tindak krimnalitas,
sedangkan GWR adalah metode regresi
secara lokal yang digunakan untuk analisis
tindak kriminalitas secara spasial.
Koefisien

regresi

paling

besar

korelasinya adalah variabel HIBURAN,
dimana bernilai 4,556976 positif. Hal ini
berarti pertambahan satu sarana hiburan
jumlah kriminalitas akan bertambah juga
sebesar 4,556976, dan apabila sarana
hiburan turun satu nilai maka jumlah
kriminalitas

juga

akan

turun

sebesar

statistik

ini

sementara

paling besar terhadap jumlah kriminalitas
di Kota Yogyakarta.
Gambar 1 terlihat daerah warna
merah tersebar pada bagian utara Kota
Yogyakarta, daerah ini merupakan faktor
penentu kuat jumlah kriminalitas. Oleh
karena itu daerah ini perlu diperketat
keamanannya

terutama

pada

kriminalitas.

Variabel

penduduk

terhadap kriminalitas terdapat pada sebelah
selatan kota. Kemiskinan merupakan faktor
klasik terjadimya tindak kriminalitas, oleh
karena itu perlu adanya perhatian khusus
terutama

dalam

hal

kesejahteraan

masyarakat pada daerah yang berwarna
merah.

0,000087.

Variabel JMLH_PNDDK juga memiliki
nilai postif yang berarti, kenaikan satu nilai
JMLH_PNDDK

menyebabkan

juga

kenaikan 0,000087 jumlah kriminalitas,
demikian juga sebaliknya turun satu angka
Analisis Spatio-Temporal Kriminalitas Kota
Yogyakarta dengan Visualisasi Webgis
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tidak

sejahtera yang memiliki pengaruh kuat

rendah adalah variabel JMLH_PNDDK
yaitu

daerah

hiburan agar dapat mengurangi resiko

Sedangkan nilai koefisien paling
penduduk)

bahwa

variabel HIBURAN memiliki keterkaitan

4,556976.

(jumlah

dapat

Adha Yuliandarmaji
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Tahun 2012 mengalami puncak jumlah
kejadian kriminalitas pada bulan Maret,
April, Mei, dan Oktober. Pada bulan-bulan
tersebut terjadi minimal 22 kasus setiap
bulannya. Sedangkan kasus kriminalitas
paling rendah terjadi pada bulan Agustus,
September, dan November

Gambar 1 Hotspot Map

Pemodelan
merupakan

regresi

gambaran

ini

hanya

dan

bukan

merupakan acuan ataupun pedoman untuk
menentukan

keputusan

terkait

analisis

kriminalitas

Pemodelan

ini sangat terkait

dengan

selanjutnya.

Gambar 2

Time

Clock

Kejadian

Tindak

Kriminalitas Periode Bulanan di Kota

dengan

Yogyakarta Januari 2011 – Desember

keakuratan data kriminalitas, perlu adanya

2012

analisis lebih lanjut dengan data yang lebih
lengkap

agar

hasil

pemodelan

dapat

dipertanggungjawabkan.

Tidak semua titik tindak kriminalitas
dilengkapi dengan data jam kejadian
perkara, oleh karena itu analisis jam

3. Analisis Spatio-Temporal

dilakukan selama kurun waktu 2 tahun

Kriminalitas
Berdasarkan

langsung
data

Sat

Reskrim

Polresta Yogyakarta selama tahun 2011
terjadi tindak kriminalitas sebanyak 215
kasus dan 267 kasus di tahun 2012.
Perubahan secara spatio-temporal selama
dua tahun dapat dilihat pada Gambar 3.11.
Analisis Spatio-Temporal Kriminalitas Kota
Yogyakarta dengan Visualisasi Webgis
Tahun 2011-2012

kejadian

(2011-2012).
perkara

Analisis

menggunakan

jam
grafik

ClockTime yang merupakan salah satu fitur
software ArcGIS 10.1. Berdasarkan grafik
Gambar 3.13, terlihat jelas bahwa pada
rentang waktu pukul 00:00 sampai dengan
01:00

merupakan

puncak

terjadinya

Adha Yuliandarmaji
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kriminalitas terutama pada bulan Juli

menggunakan data selama dua tahun (2011

Agustus,

dapat

dan 2012) yang dipecah menjadi data

disimpulkan bahwa pada jam tersebut

perbulan, dengan demikian Knox Index

merupakan jam rawan tindak kriminalitas.

melakukan kalkulasi setiap 12 bulan.

dan

April,

sehingga

Oleh karena itu lebih baik pihak kepolisian
maupun

pemangku

kepentingan

Selama tahun 2011 tidak terdapat
clustering/pengelompokan

antar

spasial

mengerahkan sumberdayanya lebih banyak

dan temporal (nilai approx p). Hanya

pada waktu-waktu tersebut.

sekitar 41,6% kejadian terjadi pada waktu
dan tempat yang berdekatan. Walaupun
demikian,

apabila

secara

individual

dihitung maka akan terlihat 5 bulan yang
memiliki hubungan yang signifikan antara
spasial (ruang) dan temporal (waktu).
Kelima bulan tersebut adalah Januari,
Februari, April, Juni, dan Juli. Pada bulanbulan tersbut terdapat interaksi antara
ruang dan waktu. Pada umumnya hal
Gambar 3

Time

Clock

Kejadian

Tindak

selama

bulan

tersebut terdapat pengelompokan tindak

di Kota Yogyakarta Januari 2011 –

kriminalitas secara spasial dan temporal.

Desember 2012

Sedangkan

temporal menggunakan bantuan software
CrimeStat IV, sedangkan metode untuk
mengetahui kluster menggunakan Knox
Knox

Index

adalah

pada

tahun

2012

terjadi

pengelompokan pada semua bulan. Jadi
selama

tahun

2012

semua

kasus

kriminalitas memiliki keterkaitan secara
spasial dan temporal.

metode

pembandingan hubungan sederhana antara
kejadian kriminalitas pada ruang dan waktu
(Knox, 1963; 1964). Data yang dianalisis
merupakan

menunjukkan

Kriminalitas Per Jam Selama Sebulan

Analisis kriminalitas secara spasio-

Index.

tersebut

jumlah kriminalitas secara

4. Visualisasi Peta Interaktif secara
Spatio-Temporal
Sebuah peta dapat dikatakan peta
apabila memiliki komponen kartografi.

umum dari bulan Januari 2011 sampai

Beberapa

dengan

ditampilkan pada peta ini adalah orientasi,

Desember

2012.
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Analisis

komponen

kartografi
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skala, inset peta, dan legenda. Selain

2. Bulan Januari, Februari, dan Juni

komponen utama kartografi terdapat juga

merupakan bulan yang memiliki

komponen temporal yang menunjukkan

hubungan

waktu.

ini

tinggi, selama bulan-bulan tersebut

ditampilkan dalam bentuk time slider.

pola kriminalitas selalu berpindah.

Untuk menampilkan informasi tambahan

Tingginya angka kriminalitas pada

pada

bulan

Komponen

layer

temporal

overlay,

pengguna

dapat

secara

tersebut

spatio-temporal

diakibatkan

oleh

melakukan klik pada area yang diinginkan.

kunjungan ke daerah/lokasi hiburan

Informasi tambahan akan keluar dalam

pada rentang waktu pukul 00:00

bentuk pop- up.

sampai

dengan

01:00

WIB.

Peta yang ditampilkan peta hotspot

Sedangkan pola tindak kriminalitas

dan titik kriminalitas berdasarkan jenisnya.

yang cenderung berubah setiap bulan

Sedangkan untuk base layer terdapat empat

karena

pilihan yaitu hybrid, kontur, dan roadmap.

kriminalitas

Ketiga base layer tersebut berasal dari

penangkapan pihak berwajib.

google.

Untuk

menggunakan

pemilihan
radio

base

button

memudahkan

user.

menggunakan

webgis

layer
untuk

Visualisasi
ini

mampu

menyajikan data spatio-temporal secara
lebih atraktif dan mudah dimengerti user.

1. Kejadian tindak kriminalitas pada
penelitian ini terjadi pada daerah
jumlah

tinggi,

jumlah

(tidak

sejahtera)

sarana

hiburan,

sarana

ekonomi

supermarket,

pelaku

tindak

menghindari

3. Visualisasi webgis merupakan salah
satu

metode

yang

mampu

menampilkan kenampakan spatiotemporal secara tepat.
SARAN
1. Metode Hot Spot analisis untuk
kriminalitas tidak bisa digunakan

KESIMPULAN

dengan

para

penduduk

yang

penduduk

miskin

tinggi,

jumlah

dan

banyaknya

seperti

bank,

dan

pasar,
lain

untuk jumlah kecil data.
2. Perlu

adanya

pengembangan

analisis kriminalitas di Indonesia
dengan pendekatan keruangan dan
temporal

agar

tercipta

penanganan

kriminalitas

dan

pencegahan

kriminalitas

yang

efisien.

sebagainya.
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