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BAB 1

1.1. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

Pengetahuan spatial/keruangan adalah pengetahuan yang selalu berhubungan
dengan ruang muka bumi. Karena itu, kata tanya yang selalu memulai masalah
dalam keruangan adalah di mana (where), apa (what), kapan (when), bagaimana
(how) dan mengapa (why). Dalam satu kalimat, pertanyaan permasalahan dalam
geografi adalah mengapa persebaran keruangan berbentuk seperti itu?. Semua kata
tanya atau pertanyaan itu dijawab dan dijelaskan dalam bentuk peta.

Kemajuan teknologi telah sangat membantu para ilmuan (geograf, geodet, geolog,
ahli komputer, dsb) dalam memenuhi keingintahuannya akan sesuatu. Penyajian
dan pengolahan data yang dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan dengan
teknologi komputer. Hasil yang didapat lebih tepat dan cepat. Teknologi komputer
yang makin maju juga memberikan warna baru dalam sajian informasi keruangan.
Peta yang biasanya disajikan dalam dua dimensi, kini dapat disajikan dalam tiga
dimensi atau lebih.

Sajian informasi yang dihasilkan oleh teknologi komputer berupa sajian data
keruangan secara dijital. Tujuan penyajian data seperti itu adalah untuk membantu
pengguna jasa melakukan analisis berbagai gejala keruangan secara tepat guna.
Karena itu ketepatan hasil merupakan tujuan utamanya. Tetapi gejala yang terjadi di
atas ruang muka bumi amatlah rumit sehingga perlu disederhanakan. Proses
penyederhanaan ini dilakukan dengan melihat beberapa hal, antara lain kemampuan
perangkat dan kesederhanaan penggunaan perangkat komputer, serta dapat
memenuhi tujuan penggunaannya.
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Aplikasi SIG

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) yang selanjutnya
akan disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan
untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis (Aronoff, 1989).

Secara umum pengertian SIG sebagai berikut:
” Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat
lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja
bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki,
memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan,
menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis
geografis ”.

Dalam pembahasan selanjutnya, SIG akan selalu diasosiasikan dengan sistem yang
berbasis komputer, walaupun pada dasarnya SIG dapat dikerjakan secara manual,
SIG yang berbasis komputer akan sangat membantu ketika data geografis
merupakan data yang besar (dalam jumlah dan ukuran) dan terdiri dari banyak tema
yang saling berkaitan.

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik
tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan
hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data
yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat
tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab
beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan.
Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya.

Telah dijelaskan diawal bahwa SIG adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari
berbagai komponen, tidak hanya perangkat keras komputer beserta dengan
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perangkat lunaknya saja akan tetapi harus tersedia data geografis yang benar dan
sumberdaya manusia untuk melaksanakan perannya dalam memformulasikan dan
menganalisa persoalan yang menentukan keberhasilan SIG.

1.2. DATA SPASIAL

Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial yaitu
sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai
dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda
dari data lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif (attribute) yang
dijelaskan berikut ini :

1. Informasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik koordinat
geografi (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya
informasi datum dan proyeksi.

2. Informasi deskriptif (atribut) atau informasi non spasial, suatu lokasi yang
memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya : jenis
vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya.

1.2.1. Format Data Spasial

Secara sederhana format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode
penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan lainnya. Dalam SIG, data
spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu:

1.2.1.1. Data Vektor

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan
garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik
yang sama), titik dan nodes (merupakan titik perpotongan antara dua buah garis).

Data Vektor
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Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam
merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk
analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basisdata batas-batas
kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan
spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor yang utama adalah
ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual.

1.2.1.2. Data Raster

Data raster (atau disebut juga dengan sel grid) adalah data yang dihasilkan dari
sistem Penginderaan Jauh. Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan
sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel (picture element).

Data Raster

Pada data raster, resolusi (definisi visual) tergantung pada ukuran pixel-nya. Dengan
kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi
yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi
yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat
baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti
jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan sebagainya. Keterbatasan
utama dari data raster adalah besarnya ukuran file; semakin tinggi resolusi grid-nya
semakin besar pula ukuran filenya dan sangat tergantung pada kapasistas perangkat
keras yang tersedia.

Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format
data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan, data yang
tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan
dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi
dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik.
Sedangkan data raster biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih
besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara
matematis.
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1.2.2. Sumber Data Spasial

Salah satu syarat SIG adalah data spasial, yang dapat diperoleh dari beberapa
sumber antara lain :

1.2.2.1. Peta Analog

Peta analog (antara lain peta topografi, peta tanah dan sebagainya) yaitu peta dalam
bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi,
kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata
angin dan sebagainya.

Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi
peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor melalui proses
dijitasi sehingga dapat menunjukan koordinat sebenarnya di permukaan bumi.

1.2.2.2. Data Sistem Penginderaan Jauh

Data Penginderaan Jauh (antara lain citra satelit, foto-udara dan sebagainya),
merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaanya secara
berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di
ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa memperoleh
berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya
direpresentasikan dalam format raster.

1.2.2.3. Data Hasil Pengukuran Lapangan

Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan
tersendiri, pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut contohnya: batas
administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan
dan lain-lain.

1.2.2.4. Data GPS (Global Positioning System)

Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG.
Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data
ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Pembahasan mengenai GPS
akan diterangkan selanjutnya .
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BAB 2

2.1. MENAMPILKAN DATA

Dalam latihan ini kita akan mengenal sejumlah fungsi-fungsi dari ArcGIS secara
singkat sebagai pendahuluan menggunakan software ArcGIS.

2.1.1. Memulai Aplikasi dan Menambahkan (Add) Layer Objek
Line

Pertama – tama jalankan / start aplikasi ArcCatalog.
 klik Start>Programs>ArcGIS>ArcCatalog.
 Di sebelah kiri panel ArcCatalog , klik dobel pada D:\ , pilih D:\PELATIHAN

\depok\

Pada tab Contents, di panel sebelah kanan aplikasi ArcCatalog, akan ditampilkan
sekumpulan dataset yang tersimpan didalam folder D:\PELATIHAN\depok\
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Sekarang kita buka aplikasi ArcMap
 klik Start>Programs>ArcGIS>ArcMap.
 Pilih A new empty map.
 Klik OK.
 Atur tampilan window ArcMap dan ArcCatalog sehingga kita bias melihat

kedua window tersebut secara simultan

Sekarang kita akan menambahkan data spasial sebagai layer kedalam map display
di ArcMap. Berbagai macam format data yang dapat dimasukan sebagai layer,
diantaranya : format geodatabase, ArcInfo coverage, ArcView shapefile, CAD, dan



Modul Pelatihan SIG Tingkat Dasar
Dalam Rangka Persiapan Pembangunan Data Spasial Nasional

8Unit Pelatihan
Pusat Penelitian Geografi Terapan FMIPA UI

juga data raster. Dalam latihan ini kita akan memasukan data spasial format
shapefile.

ArcCatalog berfungsi sebagai aplikasi untuk meng-explore berbagai macam sumber
data yang berbeda. Sedangkan ArcMap berfungsi sebagai aplikasi untuk menyajikan
peta, editing, dan melakukan analisis. Lakukan drag and drop data dengan
menggunakan mouse dari ArcCatalog ke ArcMap.

 Pada ArcCatalog, pilih folder PELATIHAN\depok\Variabel_fisik\
 Klik dobel jalan_depok_utm_bako.shp.
 Drag and drop jalan_depok_utm_bako.shp dariArcCatalog ke ArcMap.

2.1.2. Menambahkan Layer Objek Polygon

Kita akan menambahkan layer berikutnya untuk tipe objek yang berbeda, berupa
polygon, dengan cara yang lain.

 Pada toolbar ArcMap, klik tombol Add Data….
 Di dalam kotak dialog Add Data, arahkan ke folder

D:\PELATIHAN\depok\Batas Administrasi Depok\
 Klik adm_depok_poly_utm.shp.
 Klik tombol Add.

Objek polygon ditambahkan ke dalam Tables of Contents sebagai layer
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2.1.3. Menambahkan Layer Objek Point

Sekarang kita akan menambahkan layer berikutnya dengan tipe objek point dengan
menggunakan cara ketiga.

 Pada Table of Contents, klik kanan frame data , kemudian pilih tombol Add
Data.

 Gunakan kotak dialog Add Data, arahkan ke folder
D:\PELATIHAN\depok\Fasilitas Ekonomi Depok\

 Klik pasar_point_utm.shp
 Klik tombol Add.
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Kita telah melakukan latihan bagaimana cara manambahkan data menggunakan
berbagai macam cara. Peta akan ditampilkan secara keseluruhan seperti gambar
berikut ini :

2.2. VISUALISASI DATA

2.2.1. Mengganti Nama Layer

Ketika data ditambahkan menjadi layer baru, nama layer akan nampak apa adanya
sesuai dengan nama data. Kadang-kadang nama ini tidak informatif. Kita bisa
mengganti nama ini kapan saja.

 Sekarang kita mengganti nama layer.
 Pada Table of Contents, klik kanan pada layer pasar_point_utm.shp dan klik
 Properties untuk menampilkan kotak dialog Layer Properties.
 Klik tab General pada bagian atas kotak dialog Layer Properties.
 Seting kotak Layer Name, isikan Jalan.
 Klik OK.
 Ulangi langkah diatas untuk mengganti nama layer yang lain.
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2.2.2. Klasifikasi dan Simbolisasi Data Spasial

Layer landsys nampak menggunakan symbol warna tunggal secara default. Kita
ingin menyajikan data landsys dengan menggunakan symbol banyak warna. Kita
akan mengganti symbol warna untuk data landsys dan mengklasifikasikan data
berdasarkan informasi jenis landsys.

 Pada Table of Contents, klik double pada layer adm_depok_poly_utm.shp
untuk membuka kotak dialog Layer Properties.

 Klik tab Symbology.
 Pada panel sebelah kiri, klik Categories. Kemudian pilih Unique Value.
 Seting Field Value, pilih NMKEL2002.
 Klik tombol Apply.
 Kotak dialog Layer Properties jangan ditutup dulu, kita akan menggunakan

nya untuk latihan menambahkan label pada langkah selanjutnya.
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2.2.3. Menggunakan Label Feature

Penyajian peta belum komplit tanpa menambahkan label didalam nya. Kita
akan menggunakan label jenis landsys untuk setiap objek polygon pada layer
landsys.

 Pada kotak dialog Layer Properties, klik tab Labels.
 Check kotak pilihan Label Features in this layer.
 Seting pada Label Field, pilih NMKEL2002.
 Klik tombol Apply.
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2.2.4. Melihat Atribut Data

Pada ArcMap untuk mengidentifikasi suatu data atribut dan sekaligus komponen
geografis pada setiap layer gunakan tombol identify atribut, berikut ini adalah
langkah – langkahnya :

1. Klik tombol Identify pada toolbar

2. Kemudian klik sebuah sebuah layer adm_depok_poly_utm, dari hasil identify
akan muncul keterangan seperti kotak dialog dibawah ini :

3. Perhatikan atribut data pada kotak Identify Results yang akan
memperlihatkan semua field (kolom) yang ada dalam feature. Layer yang
anda pilih juga menampilkan nama layer feature-nya termasuk semua
primary display field (semua kolom atribut utama) pada layer tersebut dengan
kata lain field (kolom atribut) yang digunakan dalam ArcMap tergantung
featurenya.

4. Untuk melihat informasi pada feature yang lain, jangan tutup Identify Results
dialog dan pilih feature lainnnya dengan cara mengklik feature dari layer yang
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tersedia untuk melihat nformasi yang terdapat di dalamnya. Perhatikan pada
setiap kasus, ArcMap akan kembali menampilkan semua atribut informasi
yang terdapat di dalam masing-masing layer tersebut, seperti yang terlihat
data-data pada primary display field.

5. Pada beberapa kasus, apabila sebuah data tidak dapat teridentifikasi maka
akan muncul peringatan nothing found hal ini disebabkan oleh banyaknya
layer dalam feature pada saat mengklik tombol identify. Sebagai jalan
keluarnya adalah dengan klik kembali tombol indentify dan pilih kembali
feature-feature yang lain dalam peta. Dari Identify Result dialog klik tanda
panah segi tiga dan pilih layer Pasar data yang akan ditampilkan hanya pada
atribut layer yang dipilih tersebut.

6. Ulangi langkah-langkah identify dengan setting layer option dalam Identify
Result dialog terhadap layer-layer yang lain untuk dapat lebih memahami
kegunaannya. Pada bagian ini juga akan menolong kita untuk lebih
memahami bagaimana cara kerja layer-layer dalam GIS.

2.2.5. Mengaktifkan Map Tips

Seperti yang telah diketahui pada bagian sebelumnya, kita dapat melihat primary
display field untuk setiap layer. Untuk dapat mengetahui secara cepat informasi pada
atribut dalam field-field pada ArcMap kita dapat menggunakan metode map tips.
Sebagai contoh untuk melihat atribut layer adm_depok_poly_utm.shp yang ada di
Depok hanya dengan memindahkan kursor ke arah feature yang dimaksud.

1. Dalam TOC (Table Of Content) klik feature adm_depok_poly_utm.shp. Maka
akan muncul kotak menu, pilih Properties pada menu dan kotak dialog Layer
Properties akan muncul, sekarang mari kita atur properties masing-masing
layer tersebut.
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3. Klik pada Fields tab, yang perlu diperhatikan jangan menggantikan apa-apa
pada bagian ini dan hanya pilih NMKEL2002 pada Primary Display Field.

4. Klik pada Display tab dan kemudian klik pada Show Map Tips.

5. Klik pada tombol OK pada Layer Properties dialog dan pindahkan kursor
anda pada layer titik lokasi. Nama desa posisi kursor akan terlihat sekarang
(pada gambar di bawah sebagai contoh). Ini sangat membantu kita untuk
mengetahui atribut feature data tanpa harus manggunakan tombol Identify.

6. Ulangi menggantikan setting map tipsnya untuk layer-layer yang lain agar
anda lebih memahami.
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2.3. MENYIMPAN DOKUMEN PETA

Kita akan menyimpan hasil latihan kita ini sebagai file map document.
 Klik File>Save As.
 Seting untuk Save in, arahkan ke folder D:\ PELATIHAN\
 Seting untuk File name, isikan Pelatihan_depok.
 Seting untuk Save as type, pilih ArcMap Documents (*.mxd).
 Klik tombol Save.

2.3.1. Keluar dari ArcMap

Keluar dari ArcMap, jika kita tidak akan melanjutkan latihan atau
pekerjaan.kita.

 Klik File>Exit
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BAB 3

3.1. QUERY DATABASE

Pada tampilan ArcMap selain melihat peta, untuk kepentingan tertentu dibutuhkan
informasi mengenai data-data apa saja yang tercakup dalam peta tersebut. Untuk
mengetahui secara spesifik suatu informasi, anda dapat melakukan Query misalnya
untuk mengetahui lokasi dan informasi (atribut) dari suatu Feature. Beberapa hal
yang berhubungan dengan Query sebuah feature yang dapat di gunakan untuk
menjawab beberapa keingintahuan anda, antara lain :

1. Dimana ?
2. Dimana lokasi yang terdekat ?
3. Informasi apa yang terkandung di dalamnya ?
4. Apa yang BERSINGGUNGAN dengan feature tersebut ?

Untuk kepentingan tersebut, ArcMap menyediakan beberapa tools untuk menjawab
pertanyaanpertanyaan tersebut di atas, misalnya:

, untuk mengidentifikasi dan mendapatkan informasi mengenai feature

, untuk melakukan query feature pada ArcMap melalui attribute-nya

, untuk melakukan pemilihan feature-feature secara interaktif

Selain tool-tool diatas, ArcMap juga menyediakan PULL-DOWN menu untuk query
spasial seperti tertera berikut ini:

Dalam latihan ini kita akan mempelajari teknik query dengan aplikasi ArcMap.
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3.1.1. Start ArcMap dan Buka Peta Existing

Pertama-tama jalankan aplikasi ArcMap

 Start ArcMap
 Pilih Start using ArcMap with an existing map.
 Klik OK.
 Pada bagian Open window, arahkan ke D:\ PELATIHAN\
 Klik dobel Pelatihan_depok.mxd

3.1.2. Mencari Objek

Kita akan menggunakan tool Find untuk mencari lokasi dari sebuah objek
menggunakan data atribut (by attribute).

 Dalam menu Tools , klik tool Find
 Akan tampil kotak dialog Find, klik tab Features.
 Seting untuk Find, isikan beji timur
 Seting untuk In Layers, klik adm_depok_poly_utm.shp.
 Klik tombol Find.
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 Hasilnya akan ditampilkan seperti gambar dibawah:

3.1.3. Membuat Query Spasial

Dalam tahap ini kita akan melakukan query spasial untuk mencari objek yang
terdapat di suatu wilayah tertentu

 Masih dalam aplikasi ArcMap, klik menu Selection>Select By Location.
 Dalam kotak dialog Select By Location , pastikan seting yang kita lakukan

sesuai dengan gambar berikut
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 Klik tombol Apply.
 Klik tombol Close

3.1.4. Membuat Layer Hasil Query

 klik kanan layer landsys, klik selection, dan klik Create Layer From Selected
Features.

 Layer baru yang kita sebut adm_depok_poly_utm selection akan
ditambahkan ke dalam Table of Contents.

 Uncheck layer adm_depok_poly_utm.
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 Hasil dari Create Layer From Selected Features terlihat pada gbr berikut.

3.1.5. Menyimpan layer data.

Kita dapat meng export suatu layer hasil analisis kita ke dalam geodatabase atau
menjadi data shapefile.

 Klik kanan pada layer adm_depok_poly_utm selection, kemudian klik
Data>Export Data.

 Seting untuk Export ke Selected Features.
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 Klik tombol Browse dan seting untuk Save as type : Shapefile.
 Sekarang arahkan ke D:\PELATIHAN\depok\lokasi_pasar.shp
 Klik Save.

 Klik OK pada window Export Data
 Klik NO , ketika muncul kotak pesan.
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BAB 4

Data spatial yang dibutuhkan pada SIG dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah
satunya melalui survei dan pemetaan yaitu penentuan posisi/koordinat di lapangan.
Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas beberapa hal yang berkaitan dengan
posisi/koordinat serta metoda-metoda untuk mendapatkan informasi posisi tersebut
di lapangan.

4.1. PETA

Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh muka bumi baik yang terletak di atas
maupun di bawah permukaan dan disajikan pada bidang datar pada skala dan
proyeksi tertentu (secara matematis). Karena dibatasi oleh skala dan proyeksi maka
peta tidak akan pernah selengkap dan sedetail aslinya (bumi), karena itu diperlukan
penyederhanaan dan pemilihan unsur yang akan ditampilkan pada peta.

4.2. PROYEKSI PETA

Pada dasarnya bentuk bumi tidak datar tapi mendekati bulat maka untuk
menggambarkan sebagian muka bumi untuk kepentingan pembuatan peta, perlu
dilakukan langkah-langkah agar bentuk yang mendekati bulat tersebut dapat
didatarkan dan distorsinya dapat terkontrol, untuk itu dilakukan proyeksi ke bidang
datar.

4.2.1. Pengelompokan Proyeksi Peta

4.2.2. Berdasar Mempertahankan Sifat Aslinya

1. Luas permukaan yang tetap (ekuivalen)
2. Bentuk yang tetap (konform)
3. Jarak yang tetap (ekuidistan)

Perbandingan dari daerah yang sama untuk proyeksi yang berbeda :
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4.2.3. Berdasar Bidang Proyeksi yang Digunakan

Untuk meminimalisir distorsi yang terjadi pada saat merepresentasikan permukaan

bumi ke sebuah bidang datar, maka dibuatlah berbagai macam tipe proyeksi peta,

antara lain : proyeksi kerucut, proyeksi silinder, dan proyeksi planar.

 Proyeksi Kerucut

 Proyeksi Silinder

 Proyeksi Planar/Datar
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4.2.3. Proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM)

Proyeksi UTM dibuat oleh US Army sekitar tahun 1940-an. Sejak saat itu proyeksi ini
menjadi standar untuk pemetaan topografi.

4.2.3.1. Sifat-sifat Proyeksi UTM

1. Proyeksi ini adalah proyeksi Transverse Mercator yang memotong bola bumi
pada dua buah meridian, yang disebut dengan meridian standar. Meridian
pada pusat zone disebut sebagai meridian tengah.

2. Daerah diantara dua meridian ini disebut zone. Lebar zone adalah 6 sehingga
bola bumi dibagi menjadi 60 zone.

3. Perbesaran pada meridian tengah adalah 0,9996.
4. Perbesaran pada meridian standar adalah 1.
5. Perbesaran pada meridian tepi adalah 1,001.
6. Satuan ukuran yang digunakan adalah meter.

4.2.3.2. Sistem Koordinat UTM

Untuk menghindari koordinat negatif dalam proyeksi UTM setiap meridian tengah
dalam tiap zone diberi harga 500.000 mT (meter timur). Untuk harga-harga ke arah
utara, ekuator dipakai sebagai garis datum dan diberi harga 0 mU (meter utara).
Untuk perhitungan ke arah selatan ekuator diberi harga 10.000.000 mU.
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Wilayah Indonesia (90° – 144° BT dan 11° LS – 6° LU) terbagi dalam 9 zone UTM,
dengan demikian wilayah Indonesia dimulai dari zona 46 sampai zona 54 (meridian
sentral 93° – 141° BT).

4.3. SISTEM KOORDINAT

Posisi suatu titik biasanya dinyatakan dengan koordinat (dua-dimensi atau tiga-
dimensi) yang mengacu pada suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat itu
sendiri dapat didefinisikan dengan menspesfikasi tiga parameter berikut, yaitu :

4.3.1. Lokasi Titik Nol dari Sistem Koordinat

Posisi suatu titik di permukaan bumi umumnya ditetapkan dalam/terhadap suatu
sistem koordinat terestris. Titik nol dari sistem koordinat terestris ini dapat berlokasi
di titik pusat massa bumi (sistem koordinat geosentrik), maupun di salah satu titik di
permukaan bumi (sistem koordinat toposentrik).

4.3.2. Orientasi dari Sumbu-sumbu Koordinat

Posisi tiga-dimensi (3D) suatu titik di permukaan bumi umumnya dinyatakan dalam
suatu sistem koordinat geosentrik. Tergantung dari parameter-parameter pendefinisi
koordinat yang digunakan, dikenal dua sistem koordinat yang umum digunakan, yaitu
sistem koordinat Kartesian (X,Y,Z) dan sistem koordinat Geodetik (L,B,h), yang
keduanya diilustrasikan pada gambar berikut :
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Koordinat 3D suatu titik juga bisa dinyatakan dalam suatu sistem koordinat
toposentrik, yaitu umumnya dalam bentuk sistem koordinat Kartesian (N,E,U) yang
diilustrasikan pada gambar berikut.

Parameter - parameter (kartesian, curvilinear) yang digunakan untuk mendefiniskan
posisi suatu titik dalam sistem koordinat tersebut. Posisi titik juga dapat dinyatakan
dalam 2D, baik dalam (L,B), ataupun dalam suatu sistem proyeksi tertentu (x,y)
seperti Polyeder, Traverse Mercator (TM) dan Universal Traverse Mercator (UTM).
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4.4. PENGERTIAN GEOREFERENCING

Adalah proses penempatan objek berupa raster atau image yang belum mempunyai
acuan system koordinat ke dalam system koordinat dan proyeksi tertentu. Secara
umum tahapan georeferencing (dengan menggunakan ArcMap) pada data raster
adalah sbb:

 Tambahkan data raster yang akan ditempatkan pada system koordinat dan
proyeksi tertentu.

 Tambahkan titik control pada data raster yang dijadikan sebagai titik ikat dan
diketahui nilai koordinatnya.

 Simpan informasi georeferensi jika pengikatan obyek ke georeference sudah
dianggap benar.

Anda dapat membuat nilai koordinat tetap untuk data raster setelah ditransformasi
(proses georeferencing) dengan menggunakan perintah Rectify
pada Georeferencing toolbar. Sistem koordinat akan sama dengan koordinat acuan
yang dipakai.

4.4.1. Dengan Membuat Link Antar Layer

 Tambahkan layer yang akan dijadikan acuan koordinat dan layer raster yang
akan dilakukan proses georeferencing.
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 Pada table of contents (TOC) klik kanan target layer (vector data acuan
referensi) dan klik Zoom to Layer.

 Dari Georeferencing toolbar, klik/pilih layer raster/image yang akan diproses
georeference .

 Klik Georeferencing dan click Fit To Display untuk menempatkan visual
raster/image pada area display yang sama dengan target layer.

 Anda juga bisa menggunakan Shift dan Rotate tools memindahkan posisi
raster/image sesuai keperluan
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 Klik Control Points tool untuk menambahkan titik control

 Untuk menambahkan link, klik mouse pada lokasi yang mempunyai
karakteristik yang mudah dikenali pada target layer, seperti pada
pojok/perpotongan obyek pada raster/image, kemudian klik pada target layer
(the referenced data) obyek yang sama pada raster/image tsb (titik sekutu).

 Anda akan terbantu jika mengunakan Magnifier window untuk mempertajam
kenampakan titik sekutu.

 Tambahkan links secukupnya, minimal 4 titik, lebih banyak lebih baik.

 Klik View Link Table untuk mengevaluasi nilai titik control tsb.

 Klik Georeferencing dan klik Update Georeferencing untuk menyimpan
informasi transformasi dari suatu raster dataset sekaligus mempertahankan
nilai koordinat/posisi georeferencing yang baru dengan nama layer
raster/image yang sama dengan sourcenya.
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 Hasil proses georeferencing bisa disimpan dengan nama baru (Save as)
dengan perintah Rectify pada Georeferencing toolbar.

4.4.2. Dengan Memasukkan Nilai Koordinat yang Diketahui

 Klik View Link Table pada Georeferencing toolbar.
 Klik Control Points tool.
 Klik mouse di atas lokasi yang diketahui koordinatnya di atas layer

raster/image untuk membuat link yang pertama.
 Klik kanan dan pilih input X and Y.

 Masukkan koordinat referensi pada Enter Coordinates dialog box.
 Klik OK.
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BAB 5

5.1. SPATIAL ADJUSMENT - TRANSFORMASI

Proses transformasi mengkonversi data dari satu koordinat sistem satu ke yang
lainnya. Biasanya digunakan untuk konversi data dari digitizer atau scanner ke
koordinat real-world. Selain itu dapat juga digunakan untuk konversi sistem koordinat
data dari feet ke meter. Transformasi berdasarkan pada perbandingan koordinat
sumber dan titik tujuan, atau disebut titik kontrol, dalam unsur grafis disebut
displacement links. Kita dapat membuat link secara interaktif atau mengambil link
dari text file atau control points file.

ArcMap mempunyai tiga tipe transformasi yaitu: affine, similarity, dan projective.

Transformasi affine dapat melakukan differential scaling, skew, rotation, dan
translation pada data. Berikut ilustrasinya:

Fungsi transformasi affine:
x’ = Ax + By + C
y’ = Dx + Ey + F
dimana x dan y adalah koordinat layer input dan x’ dan y’ adalah koordinat hasil
transformasi. A, B, C, D, E, dan F diperoleh dari perbandingan letak source dan
destination control points. Mereka menskalakan, skew, rotasi, dan translasi koordinat
layer. Transformasi affine memerlukan minimal 3 displacement links.
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Transformasi similarity menskalakan, merotasi, dan mentranslasi data tetap
mempertahankan aspek rasio dari feature yang ditransformasikan.

Fungsi transformasi similarity:

x’ = Ax + By + Cy’ = -Bx + Ay + F

dimana:
A = s · cos t
B = s · sin t
C = translation pada arah x
F = translation pada arah y

dan:

s = perubahan skala (sama pada arah x dan y)
t = sudut rotasi, searah jarum jam dari sumbu

Transformasi similarity memerlukan minimal 2 displacement links.
Transformasi projective berdasarkan pada formula yang lebih kompleks yang
memerlukan minimal 4 displacement links:

x’ = (Ax + By + C) / (Gx + Hy + 1)
y’ = (Dx + Ey + F) / (Gx + Hy + 1)

Metode ini digunakan untuk transformasi data yang diperoleh langsung dari aerial
photography.

Toolbar Spatial Adjustment
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5.1.1. Transformasi Menggunakan ArcMap

1. Mulai ArcMap.
2. Tambahkan data Kota_Depok.shp dan adm_depok_poly_utm dari folder

D:\PELATIHAN\ SPATIAL_ADJ

Data yang akan ditransformasikan yaitu Kota_Depok.shp dan
adm_depok_poly_utm

Aktifkan toolbar Editor di ArcMap.

3. Aktifkan toolbar Spatial Adjustment.

Add Data Button

Editor Toolbar Button
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4. Mulai sesi editing dan aktifkan snapping.

5. Tentukan data yang akan di-adjust.
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6. Pilih metode spatial adjustment  Transformasi - Affine.

7. Buat displacement links.

8. Tampilkan adjustment.

Displacement Link Tools

1

2
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9. Stop dan simpan hasil edit.

10. Coba ulangi proses transformasi, menggunakan projective dan similarity.

5.2. SPATIAL ADJUSTMENT - RUBBER SHEETING

Distorsi geometrik pada umumnya menimpa source maps. Dapat disebabkan karena
ketidaksempurnaan dalam registrasi, kurangnya kontrol geodetik pada sumber data,
atau sebab-sebab lainnya. Rubber sheeting mengkoreksi kesalahan koordinat
dengan geometric adjustment.

Layer Sumber—digambarkan dengan solid lines— di-adjust ke layer target yang
lebih akurat. Selama rubber sheeting, permukaan direntangkan, menggerakkan
feature menggunakan transformasi piecewise yang mempertahankan garis lurus.
Sama seperti transformasi, displacement links yang digunakan dalam rubber
sheeting untuk menggambarkan feature yang dipindah

5.2.1. Rubber Sheeting Dengan ArcMap

1. Mulai ArcMap.
2. Tambahkan data jalan1.shp dan jalan2.shp dari folder D:\PELATIHAN\

SPATIAL_ADJ

Add Data Button
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Data yang akan ditransformasikan yaitu jalan2.shp di-adjust ke jalan1.shp

3. Aktifkan toolbar Editor di ArcMap.

4. Aktifkan toolbar Spatial Adjustment.

Editor Toolbar Button
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5. Mulai sesi editing dan aktifkan snapping.

6. Tentukan data yang akan di-adjust.

7. Pilih metode spatial adjustment  Rubbersheet.
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8. Buat displacement links.

9. Tampilkan adjustment.

10. Stop dan simpan hasil edit.

Displacement Link Tools
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5.3. SPATIAL ADJUSTMENT – EDGEMATCHING

Proses edgematching mengatur features sepanjang edge dari satu layer ke features
dari layer adjoin. Layer yang kurang akurat di-adjust, dan layer lainnya sebagai
kontrol.

5.3.1. Edge Snap Dengan ArcMap

1. Mulai ArcMap.
2. Tambahkan data jalan1.shp dan jalan2.shp dari folder D:\PELATIHAN\

SPATIAL_ADJ

Data yang akan ditransformasikan yaitu street2.shp di-adjust ke street1.shp

3. Aktifkan toolbar Editor di ArcMap.

Add Data Button

Editor Toolbar Button
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4. Aktifkan toolbar Spatial Adjustment.

5. Mulai sesi editing dan aktifkan snapping.

6. Tentukan data yang akan di-adjust.
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7. Pilih metode spatial adjustment Edge Snap.

8. Buat edge match.

9. Tampilkan adjustment.

10.Stop dan simpan hasil edit.

Edge Match
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BAB 6

6.1. DIJITASI

Untuk dapat melakukan analisis dengan menggunakan software SIG, data yang
dibutuhkan adalah data vektor. Data vektor dapat diperoleh dari instansi-instansi
yang menerbitkan atau dengan membuatnya berdasarkan peta hardcopy dan citra
satelit.

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai pembuatan data vektor berdasarkan
data citra satelit atau peta hardcopy yang sudahdi-scan terlebih dahulu. Digitasi
secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam
format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah dan lain-lain yang
sebelumnya dalam format raster pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat
diubah kedalam format digital dengan proses dijitasi.

6.2. METODE DIJITASI

Proses digitasi secara umum dibagi dalam dua macam:

1. Dijitasi menggunakan digitizer, dalam proses digitasi ini memerlukan sebuah
meja dijitasi atau digitizer.

2. Dijitasi onscreen di layar monitor, dijitasi onscreen paling sering dilakukan
karena lebih mudah dilakukan, tidak memerlukan tambahan peralatan
lainnya, dan lebih mudah untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan.

6.2.1 Membuat Shapefile Baru

Shapefile baru dapat dibuat di ArcCatalog, yang akan digunakan untuk membuat
features classes (yang dapat dibuat pada ArcMap) dan harus mendefinisikan type
features tersebut, Point, Line, atau Area (Polygon).
Langkah-langkah membuat shapefile baru :

1. Pilih shortcut program ArcCatalog. Atau klik Start>Programs>ArcCatalog.
2. Untuk membuat folder baru dari ArcCatalog, klik kanan location folder
3. Pilih New Folder
4. Ganti nama New Folder, misal pada Location D:\PELATIHAN\depok
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5. Klik kanan dari folder D:\PELATIHAN\depok, dan pilih New >Shapefile

6. Maka akan tampil form Create New Shapefile, ketik Name shapefile dan pada
dropdown panah pilih feature type

7. Klik tombol Edit, untuk mendefinisikan sistem koordinatnya
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8. Maka akan tampil form Spatial Reference Properties, pilih tombol Select dan pilih
sistem koordinat yang telah diketahui. Atau klik Import dan pilih sumber data
yang akan dicopikan, atau klik New dan definisikan sistem koordinat yang baru

9. Pada kotak dialog Browse for dataset akan muncul pilihan system koordinat.

10. Pilih Coordinate System dan klik tombol Add
11. Dari form Spatial Reference Properties, Klik tombol Apply atau OK
12. Maka Description pada form Create New Shapefile, akan menampilkan sistem

koordinat yang dipilih.

 Coordinates will contain M value. Used to store route data, jika
shapefile akan disimpan dalam bentuk polyline yang
mempresentasikan rute, cek koordinat akan berisi nilai M.
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 Coordinates will contain Z value. Used to store 3D data, jika shapefile
akan disimpan pada feature tiga dimensi, sebelumnya cek koordinat
akan berisi nilai Z.

13. Pilih tombol OK.

6.2.2. Melihat Struktur Data Pada Shapefile

Untuk melihat struktur data dari shapefile adalah sebagai berikut:

1. Pilih Feature class

2. klik kanan feature class tersebut dan pilih Properties

3. Pada form Shapefile Properties pilih Tab Fields, maka akan menampilkan
struktur data dari shapefile yang telah dibuat (Field name, Data type, Field
Properties)

 FID dengan data type ObjetcID, berisikan identifikasi (ID) dari sebuah
object yang dibuat

 Shape dengan data type Geometry, berisikan keterangan dari feature
class yang dipilih, misal: Geometry Type Polygon, Line, Point

 Id dengan data type Long integer, adalah field /kolom penambahan
yang disediakan oleh software ArcGIS.

 Spatial reference, menunjukkan spatial reference yang dipakai.
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6.2.3. Add Data & Memulai Dijitasi
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1. Dari ArcCatalog drag layer yang akan didijitasi ke ArcMap. Begitu seterusnya
hingga layer yang akan didijitasi tampil semuanya.

2. Setelah layer yang akan didijitasi tampil, klik tool editor kemudian pilih start
editing untuk memulai digitasi.

3. Sebelum digitasi peta dimulai, terlebih dahulu kita buatkan “feature”baru dengan
menglik “task”, kemudian pilih “create new feature”

4. Kemudian pilih “Sketch Too” (tampak seperti pensil), digitasi peta bisa langsung
dimulai (dikerjakan).Digitasi peta dimulai dengan melakukan “tracking” setiap
objek yang ada pada peta yang akan dilakukan pendigitasian, baik objek itu jalan,
sungai, landuse ataupun tematik lainnya.



Modul Pelatihan SIG Tingkat Dasar
Dalam Rangka Persiapan Pembangunan Data Spasial Nasional

51Unit Pelatihan
Pusat Penelitian Geografi Terapan FMIPA UI

6.2.4. Menyimpan Hasil Dijitasi

Setelah digitasi selesai dilakukan, jangan lupa hasil dari digitasi tersebut
disimpan dan diberi nama sesuai dengan temanya.
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BAB 7

7.1. EDITING DATA GRAFIS

Kesalahan pada digitasi garis

1. Over Shoot
Kesalahan ini terjadi apabila terdapat dua garis yang tidak terhubung tetapi
saling berpotongan

2. Under Shoot
Kesalahan ini terjadi apabila terdapat dua garis yang tidak terhubung

Mengedit kesalahan dengan fasilitas Advance Editing
Untuk mengatifkan tools ini, klik kana tools bar kemudian pilih Advance editing

Keterangan

1. Copy feature tools
Membuat salinan data yang terseleksi didalam layer yang sedang diedit

2. Fillet tools
Membuat kurva / bentuk sudut yang melengkung di antara dua garis

3. Extend tools
Menghubungkan suatu garis ke garis yang lain

4. Trim tools
Memotong garis yang berpotongan dengan garis yang lain
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5. Proportion tools
Membagi garis menjadi beberapa bagian dengan panjang sesuai keinginan

6. Inverse tools
Menambahkan deskripsi COGO suatu feature kedalam data atributnya

7. Transvers tools
Menambahkan feature dari sketsa COGO ke dalam layer aktif

8. Explode tools
Memisahkan multipart feature menjadi feature terpisah

9. Generalize tools
Menyederhanakan feature.

10. Smooth tools
Memperhalus bentuk feature yang terseleksi

11. Rectangle tools
Menggambar obyek persegi

12. Circle tools
Menggambar obyek lingkaran

7.2. EDITING DATA ATTRIBUTE

1. Jika proses digitasi telah selesai dilakukan maka langkah selanjutnya adalah
pengisian tabel atau data atribut peta tersebut.

2. Untuk menampilkan data atribut klik kanan pada theme yang akan
ditampilkan data atributnya kemudian pilih open attribute table.
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3. Kemudian akan muncul data attribute peta tersebut

4. Jika anda klik kanan mouse anda pada saat berada pada judul masing-
masing kolom maka anda akan mendapatkan menu :

Mengurutkan data dari bawah ke atas

Mengurutkan data dari atas ke bawah

Membuat table baru dari table yang
adaKalkulator

Perhitungan statistic

Memindah kolom yang terselect

Menghapus kolom

Mencari suatu data pada table kemudian

Menselect data berdasarkan suatu criteria tertentu /
Menselect semua data

Unselect semua data
Menselect data yang tidak terselect dan men Unselect data
yg terselect
Menambahkan kolom pada tabel

Membuat grafik dari data atribut yang

Menampilkan tabel pada layout peta

Menyimpan table ke dalam format
yang lain
Untuk mengatur property tabel

Tabel yang terhubung

Mengisi kembali data yang tersembunyi
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7.3. MEMBUAT OBJEK POINT ATAU VERTEX DENGAN
KOORDINAT

 Set Task Current dengan memilih Create New Feature
 Set Target untuk memilih layer aktif
 Klik point menggunakan Sketch Tool ( gambar pensil )

 Tekan F6 untuk memasukkan nilai koordinat, kemudian tekan Enter

 Masukan Koordinat X dan Y, tekan Enter
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BAB 8

8.1. MERUBAH SISTEM PROYEKSI

Sumber data SIG yang berasal dari berbagai instansi menyebabkan terjadinya
perbedaan sistem proyeksi dari masing-masing data spasial. Langkah-langkah untuk
menyamakan sistem proyeksi perlu dilakukan untuk dapat menggunakan data-data
tersebut dalam suatu analisis.

Langkah-langkah untuk merubah sistem proyeksi dalam ArcMap adalah sebagai
berikut:

8.1.1. Start ArcMap dan Buka Peta Existing

 Start ArcMap
 Pilih Start using ArcMap with an existing map.
 Klik OK.
 Pada bagian Open window, arahkan ke D:\ PELATIHAN\
 Klik dobel Pelatihan_depok.mxd

8.1.2. Buka Tools Projection

 Klik icon ArcToolbox
 Pilih Data Management Tools \ Projections and Transformations \ Feature \

Project
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8.1.3. Data Input dan Data Output

 Masukkan input dataset yang akan diproyeksikan
 Pilih Input Coordinate System
 Beri nama baru untuk dataset yang telah diproyeksikan
 Pilih Output Coordinate System
 Klik OK
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BAB 9

9.1. METODE PENENTUAN POSISI GLOBAL (GPS)

GPS adalah sistem navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit yang
dikembangkan dandikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. GPS
dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan dan waktu di mana saja di
muka bumi setiap saat, dengan ketelitian penentuanposisi dalam fraksi milimeter
sampai dengan meter. Kemampuan jangkauannya mencakup seluruh dunia dan
dapat digunakan banyak orang setiap saat pada waktu yang sama (Abidin,H.Z,
1995).

Prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS adalah perpotongan ke belakang
dengan pengukuran jarak secara simultan ke beberapa satelit GPS seperti gambar
berikut :

9.1.1. Sistem GPS

Untuk dapat melaksanakan prinsip penentuan posisi di atas, GPS dikelola dalam
suatu sistem GPS yang terdiri dari dari 3 bagian utama yaitu bagian angkasa, bagian
pengontrol dan bagian pemakai, seperti gambar berikut :
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9.1.1.1. Bagian Angkasa

Terdiri dari satelit-satelit GPS yang mengorbit mengelilingi bumi, jumlah satelit GPS
adalah 24 buah. Satelit GPS mengorbit mengelilingi bumi dalam 6 bidang orbit
dengan tinggi rata-rata setiap satelit ± 20.200 Km dari permukaan bumi.

Setiap satelit GPS secara kontinyu memancarkan sinyal-sinyal gelombang pada 2
frekuensi L-band (dinamakan L1 dan L2). Dengan mengamati sinyal-sinyal dari
satelit dalam jumlah dan waktu yang cukup, kemudian data yang diterima tersebut
dapat dihitung untuk mendapatkan informasi posisi, kecepatan maupun waktu.
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9.1.1.2. Bagian Pengontrol

Adalah stasiun-stasiun pemonitor dan pengontrol satelit yang berfungsi untuk
memonitor dan mengontrol kelaikgunaan satelit-satelit GPS. Stasiun kontrol ini
tersebar di seluruh dunia, yaitu di pulau Ascension, Diego Garcia, Kwajalein, Hawai
dan Colorado Springs. Di samping memonitor dan mengontrol fungsi seluruh satelit,
juga berfungsi menentukan orbit dari seluruh satelit GPS.

9.1.1.3. Bagian Pengguna

Adalah peralatan (Receiver GPS) yang dipakai pengguna satelit GPS, baik di darat,
laut, udara maupun di angkasa. Alat penerima sinyal GPS (Receiver GPS)
diperlukan untuk menerima dan memproses sinyal-sinyal dari satelit GPS untuk
digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan, maupun waktu.

Secara umum Receiver GPS dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Receiver militer
2. Receiver tipe navigasi
3. Receiver tipe geodetic

9.1.2. Metoda-metoda Penentuan Posisi dengan GPS

Pada dasarnya konsep dasar penentuan posisi dengan satelit GPS adalah
pengikatan ke belakang dengan jarak, yaitu mengukur jarak ke beberapa satelit GPS
yang koordinatnya telah diketahui.

Perhatikan gambar berikut :
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Penentuan posisi dengan GPS dapat dikelompokkan atas beberapa metoda
diantaranya :

�Metoda absolut,
�Metoda relatif (differensial).

9.1.2.1. Metoda Absolut

Penentuan posisi dengan GPS metode absolut adalah penentuan posisi yang hanya
menggunakan 1 alat receiver GPS. Karakteristik penentuan posisi dengan cara
absolut ini adalah sebagai berikut :

1. Posisi ditentukan dalam sistem WGS 84 (terhadap pusat bumi).
2. Prinsip penentuan posisi adalah perpotongan ke belakang dengan jarak ke

beberapa satelit sekaligus.
3. Hanya memerlukan satu receiver GPS.
4. Titik yang ditentukan posisinya bisa diam (statik) atau bergerak (kinematik).
5. Ketelitian posisi berkisar antara 5 sampai dengan 10 meter.

Aplikasi utama untuk keperluan navigasi, metoda penentuan posisi absolut ini
umumnya menggunakan data pseudorange dan metoda ini tidak dimaksudkan untuk
aplikasi-aplikasi yang menuntut ketelitian posisi yang tinggi.

9.1.2.2. Metoda Relatif (Differensial)

Yang dimaksud dengan penentuan posisi relatif atau metoda differensial adalah
menentukan posisi suatu titik relatif terhadap titik lain yang telah diketahui
koordinatnya, pengukuran dilakukan secara bersamaan pada dua titik dalam selang
waktu tertentu. Selanjutnya dari data hasil pengamatan diproses/dihitung akan
didapat perbedaan koordinat kartesian 3 dimensi (dx, dy, dz) atau disebut juga
dengan baseline antar titik yang diukur.
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Karakteristik umum dari metoda penentuan posisi ini adalah sebagai berikut :

1. Memerlukan minimal 2 receiver, satu ditempatkan pada titik yang telah
diketahui koordinatnya.

2. Posisi titik ditentukan relatif terhadap titik yang diketahui.
3. Konsep dasar adalah differencing process dapat mengeliminir atau

mereduksi pengaruh dari beberapa kesalahan dan bias.
4. Bisa menggunakan data pseudorange atau fase.
5. Ketelitian posisi yang diperoleh bervariasi dari tingkat mm sampai dengan

dm.
6. Aplikasi utama : survei pemetaan, survei penegasan batas, survei geodesi

dan navigasi dengan ketelitian tinggi.

9.1.2.3. Ketelitian Penentuan Posisi dengan GPS

Penentuan posisi dengan GPS dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Ketelitian data terkait dengan tipe data yang digunakan, kualitas receiver

GPS, level dari kesalahan dan bias.
2. Geometri satelit, terkait dengan jumlah satelit yang diamati, lokasi dan

distribusi satelit dan lama pengamatan.
3. Metoda penentuan posisi, terkait dengan metoda penentuan posisi GPS yang

digunakan, apakah absolut, relatif, DGPS, RTK dan lain-lain.
4. Strategi pemrosesan data, terkait dengan real-time atau post processing,

strategi eliminasi dan pengkoreksian kesalahan dan bias, pemrosesan
baseline dan perataan jaringan serta kontrol kualitas.

9.2. APLIKASI-APLIKASI GPS

Beberapa aplikasi dari GPS diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Survei dan pemetaan.
2. Survei penegasan batas wilayah administrasi, pertambangan dan lain-lain.
3. Geodesi, Geodinamika dan Deformasi.
4. Navigasi dan transportasi.
5. Telekomunikasi.
6. Studi troposfir dan ionosfir.
7. Pendaftaran tanah, Pertanian.
8. Photogrametri & Remote Sensing.
9. GIS (Geographic Information System).
10. Studi kelautan (arus, gelombang, pasang surut).
11. Aplikasi olahraga dan rekreasi.
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9.3. PENGGUNAAN GPS RECEIVER GARMIN E-TREX

9.3.1. Tombol pada GPS E-TREX

1. Tombol UP/DOWN
- Digunakan untuk memilih menu dan pages
- Mengatur tampilan kontras pada satelite page
- Zoom in dan zoom out pada map page
- Melihat seluruh data perjalanan pada pointer page

2. Tombol ENTER
- Konfirmasi masukan data atau memilih menu
- Menampilkan menu pada halaman utama
- Tekan dan tahan tombol ENTER untuk mengaktifkan menu mark waypoint

3. Tombol PAGE
untuk kembali ke halaman sebelumnya, jika anda melakukan sesuatu dan tidak
akan melanjutkan anda dapat berhenti dengan menekan tombol PAGE.

4. Tombol POWER
- menghidupkan dan mematikan GPS
- menghidupkan dan mematikan lampu layar.

9.3.2. Pemasangan Baterai

eTrex dioperasikan dengan 2 baterai jenis AA, yang dipasang dibagian belakang
GPS. Untuk memasang baterai, buka bagian tutup baterai dengan Memutar kunci D
pada bagian belakang GPS seperempat putaran berlawanan arah jarum jam.
Masukkan baterai dengan memperhatikan polaritas yang telah ada. Tutup kembali
tutup baterai dengan memutar kunci D seperempat putaran searah jarum jam.
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9.3.4. Memilih Halaman

Semua informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan E Trex dapat ditemukan
dalam empat halaman utama (layar tampilan). Halaman-halaman ini antara lain
satelit, peta, pointer, dan menu. Ketika dinyalakan tekan tombol PAGE untuk memilih
halaman-halaman tersebut.

9.3.5. Langkah Pertama

Sebelum anda dapat benar-benar menggunakan E Trex untuk navigasi, pertama
anda harus menentukan posisi pasti anda saat ini. Untuk melakukan ini, bawalah
eTrex anda keluar ke tempat terbuka yang cukup luas. Tekan dan tahan tombol
POWER untuk menyalakan GPS anda akan melihat halaman muka selama
beberapa detik sebelum E Trex melakukan pengujian secara otomatis, diikuti dengan
halaman satelit. E Trex memerlukan sekurang-kurangnya 3 sinyal satelit yang kuat
untuk mementukan posisi anda.

Setelah anda melihat READY TO NAVIGATE pada halaman satelit, eTrex telah
menemukan lokasi anda dan siap untuk digunakan.

9.3.5. Lampu Layar dan Tingkat Kejelasan Gambar

Untuk menyalakan lampu layar, tekan dan kemudian lepaskan tombol POWER pada
layar. Lampu layar sudah ditentukan untuk menyala selama 30 detik untuk
menghemat tenaga baterai. Untuk menyesuaikan tingkat kejelasan gambar pada
layar, tekan tombol UP untuk membuat layar lebih gelap, dan tekan tombol DOWN
untuk membuat layar lebih terang.

9.3.6. Menentukan Waypoint

Waypoint adalah lokasi dimana anda dapat mengeplot (menyimpan dalam memori)
sebagai arah untuk navigasi nantinya.

Untuk menentukan waypoint
1. tekan tombol PAGE dan pilih halaman menu. Tekan tombol UP atau DOWN

dan pilih bagian “MARK”.

2. tekan tombol ENTER. Halaman MARK WAYPOINT akan muncul dengan kata
‘OK?’. Tekan ENTER. Sekarang waypoint telah tersimpan dalam eTrex’s
memori.
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9.3.7. GOTO

eTrex membantu anda ke waypoint dengan menggunakan GOTO (GOTO artinya
GOing TO (menuju ke) sebuah tujuan dalam garis yang terarah).

Untuk memulai GOTO:
1. tekan tombol PAGE dan pilih halaman MENU. Tekan tombol UP atau DOWN

dan pilih ‘WAYPOINT’. Tekan ENTER. Halaman waypoint akan muncul.

2. tekan tombol UP atau DOWN dan pilih tab yang berisi nama waypoint yang
diinginkan dan tekan ENTER. Tekan tombol UP atau DOWN untuk memilih
nama waypoint yang diinginkan dan tekan ENTER. Halaman REVIEW
WAYPOINT untuk melihat waypoint yang ada/muncul.

3. tekan tombol UP atau DOWN untuk memilih ‘GOTO’, dan tekan ENTER.

9.3.7.1. Dasar Halaman Pointer

Setelah anda memilih GOTO, eTrex akan memandu anda ke tujuan dengan
menggunakan halaman pointer (pointer page). Pointer (panah) akan menunjukkan
anda arah ke waypoint tujuan anda. Jalan ke arah yang ditunjukkan panah hingga
panah menunjuk ke arah atas dari kompas. Jika panah menunjuk ke arah kanan,
berarti anda harus berjalan ke kanan. Jika panah menunjuk kea rah kiri, pergilah ke
kiri. Jika panah telah menunjuk tepat ke atas pada kompas, berarti anda telah berada
pada jalur yang benar!

9.3.7.2. Menyelesaikan GOTO

1. tekan tombol PAGE dan pilih halaman POINTER. Lalu tekan ENTER.
2. pilih ‘STOP NAVIGATION’ dalam halaman OPTIONS dan tekan ENTER.

9.3.8. Membersihkan Tracklog

Setelah anda menggunakan eTrex untuk beberapa kali perjalanan, tampilan peta
akan menjadi penuh karena menyimpan trek/jalur yang telah anda lalui. Karenanya
anda perlu untuk membersihkan layar dengan membersihkan track log (barisan di
sebelah kiri pada halaman peta) :

Membersihkan track log :
1. tekan tombol PAGE dan pilih halaman MENU.
2. Tekan tombol UP atau DOWN dan pilih ‘TRACKS’.
3. Tekan ENTER. Sekarang anda berada di halaman TRACK LOG. Gunakan

tombol UP dan pilih ‘CLEAR’. Tekan ENTER.
4. Gunakan tombol DOWN dan pilih ‘yes’. Tekan ENTER. Tekan tombol PAGE

untuk memilih halaman.
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CATATAN PENTING
Informasi tambahan : lihat website GARMIN untuk mengetahui keterangan terbaru
dan detail tentang pengoperasian dan asesori eTrex.

9.4. DOWNLOAD DATA GPS GARMIN KE KOMPUTER

A. Membuka Program
Buka program Mapsource dari Start – All Program/Program - MapSource.

Akan muncul tampilan program MapSource

B. Penyesuaian Satuan dan Ukuran

Lakukan penyesuaian (customize) pada tampilan informasi program MapSource
sesuai dengan kebutuhan. Klik Edit – Preferences.
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Akan tampil menu Preferences. Pada bagian atas menu terdapat beberapa pilihan
sub menu yang isinya dapat disesuikan sesuai dengan kebutuhan. Sub menu yang
muncul pertama kali adalah Map Datum.
Sub Menu ini digunakan untuk menyesuaikan datum yang digunakan pada saat
pengambilan data menggunakan GPS. Pilihlah datum yang sesuai.

Sub Menu
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Sub menu berikutnya pilihlah Unit. Lakukan perubahan pada satuan jarak, arah
utara kompas dan satuan ketinggian serta kedalaman sesuai dengan informasi yang
dibutuhkan.

Sub menu berikutnya pilihlah Position. Lakukan perubahan pada satuan koordinat
sesuai dengan kebutuhan, misalnya koordinat geografis yang terdiri dari derajat,
menit dan detik atau koordinat UTM.

Pilihan Datum

Sub Menu
Map Datum

Atur Satuan Jarak dan Kecepatan,
Arah Utara Kompas, Satuan
Ketinggian dan Kedalaman.
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Sub menu berikutnya pilihlah Transfer. Pilihlah port yang akan digunakan untuk
menghubungkan GPS dengan komputer melalui kabel interface. Lakukan Auto
Detect agar komputer dapat mencari secara otomatis.

Sub menu berikutnya pilihlah Waypoint. Lakukan perubahan yang dirasakan perlu,
jika tidak biarkan tampilan standarnya.

Pilihlah salah satu sistem
koordinat yang ingin
ditampilkan

Pilihlah salah satu port

Pencarian Port secara
otomatis
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Sub menu berikutnya pilihlah Time. Lakukan perubahan untuk menyesuaikan waktu
dengan Waktu Indonesia Barat (WIB) yaitu UTC + 7

C. Men-download Data GPS

Untuk men-download data pilihlah File – Open From Device

Akan tampil menu
Open From Device.

Pilihlah data yang
akan di-download,
yaitu: Maps,
Waypoint, Routes
dan Tracks. Untuk
beberapa jenis
GPS garmin
seperti tipe e-Trex
dan 12XL, tidak
memiliki data

Maps, sehingga tidak perlu dipilih.
Setelah selesai memilih maka klik Open.
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Maka akan tampil seperti di bawah ini.

D. Mengkonversi Data GPS ke Software Pemetaan

Setelah dapat di-download, maka data tersebut dapat diedit dan ditampilkan dengan
informasi geografis lainnya dalam sebuah software pemetaan. Dalam hal ini software
pemetaan yang digunakan adalah ArcView ver 3.x.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkonversi data dari MapSource ke
format *.DXF agar dapat dibaca oleh software ArcView. Klik File - Export

Data yang dapat di-download

Waypoint dan
Tracks hasil
pengukuran di
lapangan

Data titik – titik
Waypoint
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Keluar menu save as. Pilihlah direktori yang akan dituju, beri nama file dan pilh tipe
file *.dxf.

Akan tampil menu DXF Export Customization. Pilih sistem koordinat yang
diinginkan untuk Output-nya.

Konfersi data

Direktori

Nama file baru dan Jenis
Data *.dxf

Sistem Koordinat
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BAB 10

10.1. MANAJEMEN DATA

Bekerja dengan GIS, berarti bekerja dengan data spasial, objek dan atribut dalam
kuantitas yang bervariasi.

Untuk itu pengetahuan manajemen data menjadi sesuatu yang penting.

Geodatabase merupakan opsi penyimpanan yang menyediakan fungsi yang
diperlukan, dalam memudahkan penggunaan GIS secara lebih optimal, dan
digunakan untuk keperluan spesifik yang beragam.

Pembahasan selanjutnya memberikan pemahaman dasar, isu terkait dengan
manajemen data melalui penggunaan Geodatabase.
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10.2. APA ITU GEODATABASE DAN MENGAPA KITA
MENGGUNAKANNYA?

Untuk dapat menyimpan dan menggambarkan suatu abstraksi spasial, diperlukan
pemahaman mengenai opsi penyimpanan, jenis representasi dan analisis yang
digunakan.

Berikut overview yang akan memperkenalkan apa itu geodatabase, opsi yang
tersedia, karakterisik geodatase, dan elemen geodatabase.
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10.3. GEODATABASE DAN RDBMS

Dalam bentukan yang sederhana, geodatabase dapat dijabarkan sebagai tempat
penyimpanan data spasial dan atribut dalam suatu RDBMS ( Relational Data Base
Management System ).

Geodatabase tidak hanya terfokus pada penyimpanan data, tetapi juga
memperkenalkan model data yang membuat data GIS menjadi lebih cerdas.

Hal ini dimungkinkan melalui penambahan informasi ‘natural behaviour’ dan aturan
relasi antara fitur.
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10.4. KEMAMPUAN DAN KELEBIHAN GEODATABASE

Menyimpan fitur spasial dan atribut dalam lokasi yang tersentralisasi.

Memberikan kemampuan untuk membuat ‘behaviour’, untuk kelompok fitur kedalam
suatu ‘subtype’.

Membatasi data spasial dengan suatu parameter validasi.

Mengkorelasi data fitur menggunakan dengan suatu aturan relasi untuk menjaga
integritas spasial.

Membuat konektifitas antara titik dan garis.

Mengakomodasi pengaturan multi-user editing.

Penanganan skala data yang beraram ( kecil sampai besar ).
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BAB 11
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11.1. JENIS GEODATABASE

Untuk dapat menangani keperluan penggunaan yang beragam, ArcGIS
menyediakan beberapa opsi geodatabase.

Pilihan jenis yang digunakan akan didasarkan pada besar ukuran data ( kapasitas ),
serta jumlah pengguna yang akan mengakses data secara simultan.

Katagori umum untuk geodatabase, akan dapat dikenali sebagai personal
geodatabase, file geodatabase, server geodatabase workgroup dan server
geodatabase enterprise.
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11.2. GEODATABASE UNTUK DESKTOP

Pada penggunaan ArcGis Desktop, dapat dipilih jenis Personal Geodatabase, File
Geodatabase atau Personal ArcSDE.

Pemilihan jenis yang sesuai didasarkan pada karakteristik masing-masing jenis yang
dijabarkan atas fungsionalitas data, mekanisme penyimpanan dan limitasi ukuran
data, platform yang pengoperasian, jumlah pengguna dan pengunci editing.
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11.3. GEODATABASE DENGAN ARCSDE

Penanganan data dengan kuantitas besar dengan jumlah pengguna yang banyak,
akan dapat didukung melalui penggunaan ArcSDE.

Hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan pemillihan jenisnya, akan dapat
didasarkan atau fungsionalitas yang diberikan oleh paket aplikasi, fungsionalitas
multi-user editing, limitasi ukuran data dan jenis server database yang akan
digunakan.
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11.4. FILE GEODATABASE

Jenis file geodatabase yang diperkenalkan setelah jenis Personal Geodatabase
(MDB), merupakan salah satu opsi untuk meningkatkan kemampuan penggunaan
jenis desktop.

Tersimpan dalam sistem file sebagai folder khusus.

Mendukung semua jenis elemen geodatabase.

Dalam mode browsing ArcCatalog, diberikan ekstensi .gdb ( personal geodatabase
diberi ekstensi .mdb )
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11.5. ELEMEN GEODATABASE

Geodatabase terdiri atas elemen yang lengkap untuk mengakomodasi suatu
database GIS yang lengkap dan cerdas.

Didalamnya dapat terdiri dari komponen beragam dan saling terkait, antara kelas
fitur, fitur dataset, aturan relasi , geometri, tabel dan beberapa elemen khusus.

Elemen khusus tersebut dapat sekaligus fungsi pengolahan data, model, prosedur
script, dan elemen yang bersifat spesifik, yang merupakan korelasi lebih lanjut antara
elemen. ( seperti misalnya untuk penyimpanan dan penanganan data survey, data
permukaan, skematik, dan jaringan )
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11.6. BATASAN GEODATABASE

Ilustrasi ini memberikan gambaran mengenai batasan dari suatu Geodatasa, yang
mampu menyimpan data, objek atribut untuk jenis yang beragam.

Metoda penyimpanan ini, termasuk untuk memberikan kemampuan untuk
memberikan manfaat lebih pada relasi data, menjaga integritas data, dan pembuatan
fitur yang cerdas.
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BAB 12

12.1. TOPOLOGI

Topologi geodatabase digunakan untuk menetapkan ‘spatial relationship’ antar fitur,
yang menggambarkan sifat dan karakteristik fitur, analisa dan pengolahan secara
geospasial.
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12.2. TOPOLOGI DALAM PETA

Relasi fitur spasial dari suatu peta, ditetapkan atas kondisi 2 atau lebih fitur yang
berada pada kondisi berdampingan, bertepatan, berada didalam, relasi lainnya.

Fungsi ‘spatial relationship’ juga menjadi fungsi penting dalam proses analisa data,
atau ditetapkan prasyarat kondisi antar fitur-fitur ( untuk menjaga integritas data ) .
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12.3. TOPOLOGI DALAM GEODATABASE

Dalam Geodatabase, ketentuan topologi yang dibuat dapat digunakan untuk
beberapa keperluan, seperti menjaga integritas data melalui pencarian kesalahan
pada data.

Memudahkan perbaikan kesalahan yang ditemukan melalui cara manual, ataupun
cara yang sesuai dalam menggunakan ‘topology tools’.

Mengkorelasikan elemen objek layer data, melalui ‘coincidence-base topology’,
melalui fungsi snap vertices.
Yang kaitan atas layer data tidak lagi bergantung lagi pada proyeksi data.

12.4. FUNDAMENTAL OF GEODATABASE TOPOLOGY

Topology:
Dalam geodatabase, satu set aturan/ketetapan (dalam hal ini disebut sebagai Rule)
diterapkan pada kelas feature yang secara eksplisit mendefinisikan hubungan
spasial yang harus ada di antara data feature.
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Geodatabase merupakan database relasional yang mencakup informasi geografis.
Geodatabase memuat kelas-kelas/golongan feature dan tabel. Kelas –kelas feature
dapat diorganisasikan ke dalam set data feature.

Kelas feature menyimpan feature geografis yang disimbolkan dalam bentuk titik,
garis, polygon, anotasi, dimensi, dan multipatch dan data atributnya. Semua kelas
feature dalam suatu set data feature memiliki sistem koordinat yang sama. Tabel
dapat memuat atribut tambahan untuk kelas feature atau informasi geografis,
misalnya alamat atau koordinat x, y, z.

Untuk dapat membangun topology geodatabase, maka kita harus masuk dulu ke
dalam dataset, yaitu dengan dobel klik pada geodatabase yang telah kita buat, lalu
dobel klik lagi pada dataset. Pilih File  New Topology

Akan muncul pop-up windows New Topology.
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Masukkan nama topologi yang akan dibuat, lalu tentukan juga cluster tolerance.

Pilih feature class apa saja yang akan diikutkan dalam topologi yang akan dibangun.
Apabila akan kita pilih semua, tekan tombol Select All. Feature class yang muncul
dalam window New Topology ini adalah feature class yang terdapat dalam dataset
yang sama dengan lokasi pembuatan topologi ini. Klik Next untuk masuk ke langkah
berikutnya.

Masukkan angka rank, lalu klik Next.
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Muncul window baru yang masih kosong. Untuk memilih Rule atau Aturan yang akan
diterapkan pada tiap-tiap feature class, pilih tombol Add Rule.

Akan muncul window Add Rule. Rule yang muncul tergantung pada feature class
yang kita pilih pada Features of feature class.
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Dalam contoh ini, karena feature class yang kita pilih berupa type titik, maka Rule
atau aturan yang bisa dipilih adalah aturan yang berhubungan dengan feature titik.
Pilih salah satu Rule, lalu klik OK. Penjelasan lebih lanjut tentang Rule atau aturan
ini bisa dilihat pada bab berikutnya, yaitu Topology Rules.

Lakukan langkah yang sama untuk Feature Class yang lain, dengan cara Add Rule,
lalu pada bagian Features of feature class: tinggal diganti dengan feature class yang
belum diberi Rule.

Apabila semua Feature class dalam dataset sudah diberi Rule, lalu klik NEXT.
ArcGIS otomatis akan membangun topology baru. Setelah proses pembangunan
topology selesai, akan muncul pertanyaan:
“The new topology has been created. Would you like to validate it now?” Pilih
YES!!!. Setelah proses validasi selesai, maka secara otomatis topology yang kita
bangun selesai dibuat.

12.5. TOPOLOGY RULES

Topologi rules dapat kita temui pada saat penyusunan topology dalam dataset
(Baca: Fundamental of Geodatabase Topology). Rule atau aturan-aturan yang
berlaku terhadap jenis-jenis feature class tertentu tergantung kepada jenis/tipe data,
apakah titik, garis, ataukah area/poligon.
Pemilihan salah satu rule baru dapat dilihat pada saat kita mengolah dataset yang
telah kita pilihkan Rule yang sesuai baginya.

A. Feature Class Point/Titik
Berikut ini adalah beberapa aturan yang bisa diterapkan pada feature class point:
1. Must Be Covered By Boundary Of

Feature titik dari satu layer harus bersinggungan dengan batas
dari feature poligon lainnya. Bila feature dari layer titik berada
diluar poligon, titik tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan
(error).
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2. Must Be Covered By Endpoint Of
Feature titik pada suatu layer harus berada di ujung feature garis
atau layer lainnya.
Bila feature titik tidak berada di ujung/tepi feature garis, maka titik
tersebut dianggap sebagai error.

3. Point Must Be Covered By Line

Feature titik harus terkover oleh feature garis atau feature lainnya.
Titik yang tidak berada diatas feature garis dianggap sebagai
error.

4. Must Be Properly Inside

Feature titik harus benar-benar berada didalam area poligon suatu
layer. Titik yang berada di luar area/poligon dianggap sebagai
error.

B. Feature Class Line/Garis
Beberapa set aturan yang dapat diaplikasikan terhadap feature class tipe garis

1. Must Not Overlap

Suatu feature garis tidak boleh mengoverlap garis lain pada layer
yang sama. garis yang mengoverlap dianggap sebagai error.

2. Must Not Intersect

Suatu feature garis tidak boleh meng-intersect (memotong) atau
mengoverlap (menumpang) garis lain pada layer yang sama. garis
yang saling menumpang (overlap) atau titik perpotongan dianggap
sebagai error.
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3. Must Not Covered by Feature Class Of

Garis dari satu layer harus serupa dengan garis lain dari layer
lainnya. Garis pada layer pertama yang tidak serupa dengan garis
pada layer kedua dianggap sebagai error.

4. Must Not Overlap With

Garis dari satu layer harus tidak overlap dengan garis dari layer
lainnya. Garis yang meng-overlap dianggap sebagai error.

5. Must Be Covered By Boundary Of

Feature garis dari satu layer harus sejajar dengan tepi/batas
feature area dari layer poligon yang ada. Garis yang tidak sejajar
dengan batas feature poligon dianggap sebagai error.

6. Must Not Have Dangles

Garis pada suatu layer garis kedua ujungnya harus menyentuh
garis pada layer yang sama. Suatu garis yang tidak menyentuh
garis lainnya dianggap sebagai error.

7. Must Not Have Pseudos

Ujung garis pada suatu layer harus menyentuh lebih dari satu
garis dari layer yang sama. Titik ujung dimana garis menyentuh
titik ujung garis lainnya dianggap sebagai error.
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8. Must Not Self-Overlap

Feature garis pada suatu layer tidak boleh memotong (intersect)
atau menumpang (overlap) dirinya sendiri. Garis yang
menumpang dirinya sendiri dianggap sebagai error.

9. Must Not Self-Intersect

Feature garis pada suatu layer tidak boleh memotong feature itu
sendiri. Garis yang menumpang (overlap) feature itu sendiri, atau
titik dimana feature itu memotong dirinya sendiri dianggap sebagai
error.

10. Must Be Single Part

Feature garis pada suatu layer tidak boleh terdiri lebih dari satu
bagian. Feature garis yang memiliki lebih dari satu garis dianggap
sebagai error.

11. Must Not Intersect Or Touch Interior

Garis pada suatu layer harus menyentuh ujung garis dari layer
yang sama. Garis yang menumpang (overlap) atau titik
perpotongan dianggap sebagai error.

12. Endpoint Must Be Covered By

Ujung suatu garis pada suatu layer harus ditutup oleh fetaure titik
layer yang lain. Ujung garis yang tidak ditutup oleh feature titik
dianggap sebagai error.
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C. Feature Class Polygon/Area
Beberapa set aturan yang dapat diterapkan pada feature class type poligon

1. Must Not Overlap

Suatu poligon tidak boleh menumpang (overlap) poligon lain pada
layer yang sama. Poligon yang saling menumpang (overlap)
dianggap sebagai error.

2. Must Not Have Gaps

Ruang kosong tidak boleh ada diantara dua poligon pada satu
layer. Batas/tepi ruang kosong yang ada dianggap sebagai error.

3. Must Not Overlap With

Poligon pada suatu layer tidak boleh saling menumpang (overlap)
dengan poligon dari layer yang lain. area dimana fetaure dari layer
kedua meng-overlap feature pada layer pertama dianggap sebagai
error.

4. Must Be Covered By Feature Class Of

Feature area/poligon pada suatu layer harus menutupi feature
poligon dari layer yang berbeda. Area dimana feature pada layer
kedua tidak ditutupi oleh feature pada layer pertama dianggap
sebagai error.

5. Must Be Cover Each Other

Feature area/poligon pada satu layer dan feature area pada layer
lainnya harus saling menutupi satu sama lain. Area dimana feature
dari kedua layer tidak menutupi layer lainnya dianggap error.
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6. Must Be Covered By

Feature poligon pada suatu layer harus tercakup dalam feature
dari layer yang lainnya. Area pada layer pertama yang tidak
tercakup dalam feature pada layer kedua dianggap sebagai error.

7. Boundary Must Be Covered By

Tepi suatu poligon dari suatu layer harus ditutupi oleh garis dari
layer yang lain. Batas feature poligon yang tidak sejajar dengan
feature garis dianggap sebagai error.

8. Area Boundary Must Be Covered By Boundary

Batas/tepi suatu feature poligon pada suatu layer harus ditutupi
oleh batas/tepi dari featur poligon dari layer yang lain.
Batas dari suatu featur poligon yang tidak ditutupi oleh tepi dari
poligon lainnya dianggap sebagai error.

9. Contains Points

Feature area/poligon pada suatu layer harus memuat setidaknya
satu feature point dari layer lainnya.
Feature poligon yang tidak memiliki setidaknya satu feature point
dianggap sebagai error.

Penerapan dari Topology Rules
Setelah memahami beberapa aturan diatas, kita dapat mengetahui aplikasi atau
teknis penggunaan dari rule yang telah kita pilih.
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Dalam contoh berikut ini, kita membangun topologi dengan menampilkan feature
class berupa poligon (dengan nama area_ft), dan memilih rule berupa Must Not
Overlap. Setelah itu, kita bisa menarik atau memanggil topologi yang kita buat ke
dalam ArcMap.

Beberapa fungsi utama yang berkenaan dengan validasi dari topology yang kita
bangun dalam Topology Toolbar antara lain yaitu:

Validate Topology In Specified Area
Tombol ini digunakan apabila kita ingin melakukan validasi terhadap area tertentu
yang kita inginkan.

Validate Topology In Current Extent
Tombol ini digunakan apabila kita ingin melakukan validasi terhadap feature yang
tampil/tercakup dalam view yang ditampilkan.

Validate Entire Topology
Dengan menggunakan tombol ini, kita akan menjalankan keseluruhan proses
validasi.

Fix Topology Error Tool
Tool yang digunakan untuk melakukan koreksi terhadap topology yang dianggap
sebagai kesalahan.
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Error Inspector
Fungsi yang digunakan untuk mencari kesalahan, atau item yang melanggar aturan
topologi yang telah dipilih.

Dengan memilih tombol Error Inspector, kita akan membuka window baru. Tinggal
pilih salah satu rule yang telah kita tetapkan, atau Errors from all rules, lalu klik
Search Now. Maka kesalahan atau bagian dari feature yang melanggar rule atau
aturan yang kita tentukan pada saat penyusunan topologi.

Feature yang melanggar aturan yang telah kita tetapkan akan tampil dalam warna
merah, dan dapat dibetulkan melalui langkah editing biasa.

Apabila kita ingin mempertahankan feature yang ada, atau dengan kata lain kita
‘memaksakan’ supaya feature yang salah tersebut dianggap benar, kita bisa memilih
Fix Topology Error Tool, klik kanan, lalu pilih Mark as Exception.
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Sementara apabila feature yang error, dan sudah kita paksakan untuk melanggar
topology rules dengan cara dianggap sebagai exception atau perkecualian, kita bisa
memilih feature yang salah, lalu klik kanan, pilih Mark as Error.

Proses penyusunan topologi dianggap final apabila tidak ada lagi feature yang
dianggap salah, atau meskipun masih ada feature yang salah tapi dianggap sebagai
pengecualian/exception.
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BAB 13
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13.1. PROSEDUR PERANCANGAN

Hal yang penting dan kritikal dalam pelaksanaan suatu proyek GIS, adalah
perencanaan yang baik.

Berikut adalah penjabaran mengenai isu terkait perancangan dan tahapan
perencanaan database GIS.

Pemakai dapat merujuk pada konsep yang perancangan yang dijelaskan dalam
pembuatan suatu Geodatabase dan melakukan beberapa analisis sederhana.
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13.2. ALUR PERANCANGAN

Dalam bentuk Alur, perancangan database digambarkan sebagai suatu proses yang
berjenjang, dimana masing-masing fase terkait erat melalui proses lingkaran umpan
balik ( dapat disempurnakan jika diperlukan sebelum melangkah lebih lanjut ).

Rangkaian proses merupakan suatu prototipe produk, yang menjadi rujukan untuk
pengembangan atau pelaksanaan lebih lanjut.
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BAB 14

14.1. LAYOUT PETA

Sebelum Anda membuat Layout Peta, pertimbangkan dahulu apakah peta tersebut
untuk dicetak atau dipresentasikan.

Pertanyaan yang sering kali muncul :
1. Apakah peta tersebut merupakan bagian tersendiri atau bagian peta yang

berseri dengan peta lain dengan desain yang serupa ?
2. Apakah ukuran kertas yang diinginkan saat peta akan dicetak?
3. Bagaimana dengan orientasi kertasnya?
4. Bagaimanakah perbandingan skala peta yang cukup informatif dengan

ukuran dan orientasi kertasnya?
5. Elemen apa sajakah yang akan diinformasikan dalam layout tersebut?
6. Apakah peta yang Anda hasilkan sesuai dengan kaidah kartografis dan cukup

informatif?

Jika peta tersebut merupakan peta yang berseri dengan desain yang serupa, maka
diperlukan template layout peta Anda. Template layout memudahkan Anda dalam
membuat peta berseri dengan desain yang serupa dalam sekali pekerjaan
pembuataan templatenya. Menariknya, Anda bisa membuat sendiri template
tersebut sesuai dengan desain yang Anda inginkan. ArcView juga menyediakan
template untuk Anda dengan berbagai pilihan dan Anda bisa memodifikasinya
sesuai dengan keinginan Anda.

Sebuah layout berlaku sebagai kanvas pada pelukis, dimana hal ini
memungkinkan anda untuk merancang bagaimana menempatkan komponen dari
peta, mengaturnya sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Hal ini dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan template yang ada atau
dengan melakukan desain sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Anda akan
mempelajari kedua cara tersebut dalam praktik pada bahasan ini.

Jika layout Anda merupakan peta yang berseri dengan desain dan susunan
tampilan yang baku pada setiap layout, maka sebaiknya Anda menyimpan
desain layout Anda menggunakan template layout yang tersedia di ArcMap.
Peta berseri biasanya merupakan kumpulan beberapa seri peta tematik dari
suatu geomer yang sama, misalnya Peta Administrasi Kota Depok sebagai peta
nomor 1 kemudian Peta Kepadatan Penduduk Kota Depok sebagai peta nomor
2 dan seterusnya. Peta-peta tersebut menginformasikan Kota Depok sebagai
geomer dengan tema-tema tertentu. Peta berseri biasanya memiliki
perbandingan skala yang sama di setiap layoutnya.

Pembuatan layout dengan desain sendiri dimungkinkan untuk dilakukan di
ArcMap. Desain layout tersebut tetap tidak boleh melupakan kaidah kartografis
bagi tampilan sebuah peta. Mengingat mendesain sebuah tampilan layout
merupakan persepsi keindahan (bisa dikategorikan sebuah karya seni) dilihat
dari sudut pembuatnya, juga tidak boleh dilupakan informasi yang sesungguhnya
ingin disampaikan dari layout peta yang dibuat tersebut.
Desain layout yang dibuat sendiri itu pun, bisa Anda simpan sebagai template layout
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tersendiri, dengan nama template yang bisa Anda tentukan sendiri. Template layout
ini selanjutnya bisa Anda gunakan untuk membuat peta tematik lainnya. Untuk
menjadi catatan, template layout yang Anda desain sendiri tersebut hanya disimpan
pada ArcMap Document (*.mxd) dimana template layout tersebut dibuat.

14.2. START ARCMAP DAN BUKA PETA EXISTING

 Start ArcMap
 Pilih Start using ArcMap with an existing map.
 Klik OK.
 Pada bagian Open window, arahkan ke D:\ PELATIHAN\
 Klik dobel Pelatihan_depok.mxd

Pada saat kita menyelesaikan pekerjaan kita di latihan sebelumnya, kita telah
mempunyai sebuah layout peta format landscape, tetapi belum dilengkapi element-
element peta yang lainya.

Dalam latihan ini kita akan menambahkan element-element peta kedalam layout kita.
Element-element peta tersebut, diantaranya : legenda, symbol arah utara peta (a
north arrow), title peta, skala bar, dan lain-lain.
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Tool untuk membuat element-element layout peta dalam aplikasi ArcMap :
 Pilih menu>insert.

Sebelum menambahkan legenda, kita harus melakukan beberapa perubahan
untuk text pada Table of Contents.

 Pada Table of Contents, klik pada nama layer adm_depok_utm.shp
 Ganti text adm_depok_utm.shp menjadi Batas Administrasi, kemudian enter.

Setelah itu , kita akan menambahkan legenda kedalam Layout
 Dalam aplikasi ArcMap klik menu Insert>Legend.
 Kita terima defaults, klik tombol Next sampai selesai.
 Klik tombol Finish.
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Pada kondisi defaults, setiap element – element layout yang ditambahkan kedalam
layout posisinya berada disekitar peta . Kita pindahkan/geser ke posisi yang kita
inginkan.

 Drag and drop legenda yang akan kita tempatkan.
 Perbesar / Zoom in legenda.
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Legenda masih dalam keadaan defaults. Kita akan menghapus beberapa teks pada
legenda, misalnya kita akan menghapus teks pada bagian atas (heading) legenda.

 Klik 2 kali element legenda.
 Klik kanan, pilih properties.
 Pada Legend Properties Window, pilih tab Legend.
 Dibawah Title, uncheck pada check box Show.
 Klik tombol Apply.

Title akan di remove , ketika kita menekan tombol Apply. Legenda akan nampak
berubah dan hanya menampilkan informasi yang dibutuhkan.

Jika kita bermaksud membuat peta untuk keperluan pengukuran atau analisis jarak,
maka skala bar ini penting untuk ditambahkan sebagai element layout peta.

 Perkecil / Zoom Out tampilan layout, untuk melihat tampilan layout secara
keseluruhan.

 Klik Insert>Scale Bar.
 Pada window Scale Bar Selector, pilih dan klik Scale Line 1.
 Klik OK.
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Pada kondisi defaults, setiap element – element layout yang ditambahkan kedalam
layout posisinya berada disekitar peta . Kita pindahkan/geser ke posisi yang kita
inginkan.

 Drag and drop skala bar yang akan kita tempatkan.

 Klik kanan element Skala Bar dan klik properties.
 Pada window Scale Bar Properties, pilih tab Scale and Units.
 Seting properties skala,
 Untuk Division value, missal Auto.
 Untuk Number of divisions, missal 2.
 Untuk Number of subdivisions, missal 4.
 Check kotak Show one division before zero.
 Klik tombol Apply.
 Klik OK untuk menutup kotak dialog Scale Bar Properties.
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North Arrow memberitahukan kepada pembaca/pengguna peta mengenai orientasi
dari peta.

Kita akan menambahkan symbol north arrow kedalam layout peta.
 Klik Insert>North Arrow.
 Pilih ESRI North 6.
 Klik OK.

Kita akan menambahkan judul peta/title kedalam layout peta.
 Pada toolbar Draw , pada bagian bawah ArcMap, seting ukuran font dan jenis

nya. Misalkan untuk font pilih 36, dan untuk type pilih Arial.
 Klik tombol New Text.
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Simpan / Save dokumen peta yang baru kita kerjakan.
 Klik menu File>Save.

Jika kita tidak akan melanjutkan pekerjaan kita menggunakan ArcMap, keluar
dari ArcMap :

 Klik Menu File>Exit.
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