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BAB III 

APLIKASI SEDERHANA DAN KEMAMPUAN SIG 

Tujuan Pembelajaran Khusus 

SIG merupakan sistem komputer yang mampu menangani masalah basisdata 

spasial maupun basisdata non-spasial. Sistem ini merelasikan lokasi geografi (data 

spasial) dengan informasi-informasi deskripsinya (non-spasial) sehingga para 

penggunanya dapat membuat peta (analog dan dijital) dan menganalisa informasinya 

dengan berbagai cara. Ada banyak cara dalam mengorganisasikan data dan informasi 

berikut analisa dan presentasinya yang menjadi daya tarik SIG. 

3.1 Aplikasi Sederhana SIG 

3.1.1 Informasi Sistem Informasi Geografis 

Informasi SIG dapat disajikan dalam bentuk : 

1. Informasi SIG dalam bentuk Tabel Basis data 

 Informasi atribut biasanya digabungkan dan dibentuk menjadi tabel-tabel. 

2. Informasi SIG dalam bentuk layer Peta Dijital 

 Dengan mengorganisasikan informasi seperti ini, peta-peta dijital menyajikan 

lokasi-lokasi dimana objek-objek sesungguhnya berada di dunia nyata beserta 

hubungannya satu sama lain. 

3.1.2  Membuat Peta Tematik 

Pada masa lalu peta-peta bersifat statik dan hanya dibuat oleh seorang 

Cartographer  yang mahir. Tetapi dengan SIG setiap orang dapat membuat peta dan 

kemudian merubah atau memodifikasinya dengan cepat kapan saja. Selain itu pengguna 

SIG juga dapat mengulang proses pembuatan peta dengan akurasi yang tinggi, kapan 

saja. 

Setelah mengikuti materi ini mahasiswa dapat memahami aplikasi sederhana  

dan kemampuan yang dapat dilakukan SIG 
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3.1.3  Visualisasi dan Analisa dengan SIG 

Dengan SIG, pengguna dapat memvisualkan dan menganalisa suatu area studi 

berdasarkan lokasi-lokasi unsur-unsur geografi tertentu. Misalnya menentukan daerah 

bahaya erosi di suatu lokasi. Lokasi ini dapat dianalisa dengan memperhatikan dan 

memperhitungkan lokasi-lokasi yang memiliki bahaya erosi berdasarkan bobotnya. 

Sehingga dapat menentukan tempat-tempat yang memiliki bahaya erosi paling tinggi 

berdasarkan parameter yang telah dihitung sebelumnya. Setelah dianalisis pengguna 

dapat menentukan lokasi yang akan dikonservasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan oleh penggunanya. 

3.1.4 Relasi,  Pola, dan Trend dalam SIG 

a. Lokasi Rawan Kecelakaan Lalulintas 

Dengan SIG, pengguna dapat menyatakan relasi atau hubungan (relationship), 

pola (patern), dan trend (kecenderungan) seperti telah disinggung dimuka. Seorang 

pakar jalan raya atau perencanaan, perkotaan dapat menampilkan segmen-segmen jalan 

mana saja berdasarkan informasi kondisi segmen jalan, tersebut kemudian memutuskan 

segmen-segmen jalan mana saja yang memerlukan perbaikan. 

Selain itu, dengan penggunaan SIG, seorang pakar jalan raya dan perkotaan dapat 

menentukan lokasi-lokasi kecelakaan lalulintas di jalan raya atau jembatan. Mereka juga 

dapat men-zoom daerah-daerah tertentu. SIG memungkinkan para penggunanya untuk 

mencari lokasi-lokasi rawan kecelakaan lalulintas di jalan raya atau di sekitar jembatan. 

Para pengguna juga dimungkinkan untuk men-zoom daerah tertentu hingga tampilannya 

lebih jelas dan detail. Tampilan hasil perbesaran peta lokasi rawan kecelakaan ini dapat 

disertai informasi detil mengenai kecelakaan lalulintas yang terjadi di sekitar lokasi 

yang bersangkutan. 

b. Lokasi Bank dan Nasabahnya 

Dengan SIG, seorang manajer bank dapat mernbuat peta yang memperlihatkan 

lokasi bank dan lokasi-lokasi para nasabahnya.  Dengan SIG pula, manajer sebuah bank 

dapat memetakan berbagai karakteristik (kondisi keuangan atau finansial) para 

nasabahnya. Dengan SIG, manajer sebuah bank juga dapat memetakan lokasi banknya 

berikut lokasi-lokasi bank-bank lain yang menjadi pesaingnya. 
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c. Zone Habitat Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi 

Dengan SIG, para ahli biologi dapat menampilkan zone berbagai habitat spesies, 

baik flora maupun fauna, yang dilindungi. Selain itu, mereka juga dapat menambahkan 

informasi-informasi lain seperti status dan kepemilikan tanah-tanahnya untuk 

menyatakan bahwa daerah-daerah yang bersangkutan masih memerlukan perlindungan 

atau proteksi tertentu di dalam habitatnya. 

3.1.5 Layer Peta dalam SIG 

Dengan SIG, kita dimungkinkan untuk bekerja dengan banyak layer (tematik) peta 

dari berbagai informasi pada saat yang sama untuk memecahkan suatu masalah. 

a. Daerah Pegunungan 

Daerah mana yang sesuai untuk pengembangan? Untuk pencarian daerah yang 

dimaksud, diperlukan kriteria-kriteria untuk rnengeliminasi daerah-daerah yang tidak 

memenuhi syarat pengembangan. Sebagai contoh, kriteria yang pertama adalah bahwa 

pengembangan dilakukan di dalam area dengan kemiringan tanah maksimal 14% (masih 

dapat dianggap/relatif datar). Kriteria kedua adalah bahwa pengembangan tidak 

dilakukan pada zone yang mengalami kualitas air yang sensitif atau kritis. Kriteria 

ketiga adalah bahwa pengembangan tidak dilakukan di dalam zone yang menjadi habitat 

flora atau fauna dari berbagai spesies yang dilindungi. Daerah-daerah sisanya, yaitu 

daerah memenuhi kriteria atau syarat-syarat di atas, merupakan daerah-daerah yang 

sesuai untuk pengembangannya. 

b. Rencana Lokasi Supermarket Baru 

Idealnya, dalam setiap suatu wilayah tertentu terdapat beberapa supermarket untuk 

melayani masyarakat yang rnenjadi para pelanggannya dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Bersama dengan berjalannya waktu dan bertambahnya populasi penduduk, 

maka jumlah pelanggan setiap supermarket pun semakin meningkat. Peningkatan ini 

akan sangat terasa jika dilihat dari bertambah panjangnya antrian-antrian dalam 

memperoleh layanan di dalam supermarket yang bersangkutan. Kondisi ini, pada 

gilirannya, akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan mutu 

pelayanan supermarket. Peningkatan jumlah pelanggan yang tidak terlayani, dan 

menimbulkan rasa ketidakpuasan para pelanggan. Jika kondisi ini benar-benar terjadi, 

seorang perencana bisnis atau developer yang jeli tentu saja sudah menyiapkan peluang 
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bisnis baru dengan mendirikan supermarket alternatif. Tetapi, masalahnya adalah 

apakah jumlah pelanggan yang sudah ada cukup untuk mendukung keberadaan 

supermarket yang baru? Dan dimana lokasinya? Langkah selanjutnya adalah perencana 

bisnis dan developer akan membandingkan masing-masing trade area untuk 

supermarket yang sudah ada dengan potensi trade area supermarket alternatif yang 

diusulkan. 

Dengan SIG, developer dapat menghitung jumlah populasi dan rata-rata 

pendapatan perkapita (data statistik) untuk setiap trade area supermarket. Developer 

membuat grafik perbandingan antara nilai-nilai pendapatan rata-rata perkapita dan 

jumlah populasi penduduk untuk setiap supermarket. Dengan mempelajari area, lokasi 

yang diusulkan, pendapatan perkapita, dan grafik perbandingan masing-masing data 

statistiknya, seorang developer dapat menaksir potensi daya beli masyarakat calon 

pelanggannya, kemudian memutuskan jadi atau tidak untuk mendirikan bisnis baru di 

lokasi yang diusulkan. Jika keputusannya "ya", maka supermarket segera dibangun. 

Sebaliknya, jika keputusan "tidak", maka developer dapat mengulang proses feasibility 

study dengan memulainya dari proses pencarian lokasi-lokasi bisnis barn yang lebih 

menjanjikan. 

3.2  Kemampuan SIG 

Kemampuan SIG dapat juga dikenali dari fungsi-fungsi anaisis yang dapat 

dilakukannya. Terdapat dua jenis fungsi analisis; fungsi analisis atribut (basisdata 

atribut) dan fungsi analisis spasial

3.2.1 Fungsi Analisis Atribut 

Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem pengelolaan basisdata 

(DBMS) dan perluasannya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Operasi dasar basisdata mencakup : 

! Membuat basisdata baru (create database) 

! Menghapus basisdata (drop database) 

! Membuat tabel basisdata (create table) 

! Menghapus tabel basisdata (drop table) 

! Mengisi dan menyisipkan data (record) ke dalam tabel (insert) 
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! Membaca dan mencari data (field atau record) dari tabel basisdata (seek, find, 

search, retrieve) 

! Mengubah dan meng-edit data yang tedapat di dalam tabel basisdata (update, 

edit) 

! Menghapus data dari tabel basisdata (delete, zap, pack) 

! Membuat icdeks untuk setiap tabel basisdata. 

2. Perluasan operasi basisdata : 

! Membaca dan menulis basisdata dalam sistem basisdata yang lain (export dan 

import) 

! Dapat berkomunikasi dengan sistem basisdata yang lain (misalkan dengan 

menggunakan driver ODBC) 

! Dapat menggunakan bahasa basisdata standard SQL (Structures Query 

Language) 

! Operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin digunakan di dalam 

sistem basisdata. 

3.2.2 Fungsi Analisis Spasial 

Fungsi analisis spasial terdiri : 

1. Klasifikasi (reclassify) : fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data 

spasial (atau atribut) menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan 

kriteria tertentu. Misalnya dengan menggunakan data spasial ketinggian 

permukaan bumi (topografi), dapat diturunkan data spasial kemiringan atau 

gradien permukaan bumi yang dinyatakan dalam persentase nilai-nilai 

kemiringan. Nilai-nilai persentase kemiringan ini dapat diklasifikasikan hingga 

menjadi data spasial baru yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan 

pengembangan suatu wilayah. Adapun contoh kriteria yang digunakan adalah 0-

14% untuk pemukiman; 15-29% untuk pertanian dan perkebunan; 30-44% untuk 

hutan produksi, dan 45% ke atas untuk hutan, lindung dan taman nasional. 

Contoh lain dan manfaat analisis spasial kesuburan tanah dari data spasial 

kesuburan tanah dari data spasial kadar air atau kedalaman air tanah,  kedalaman 

efektif, dan sebagainya. 
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2. NetWork (jaringan) : fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau 

garis-garis (fines) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. Fungsi ini 

sering digunakan, di dalam bidang-bidang transportasi dan utility (misalnya 

aplikasi jaringan kabel listrik, komunikasi - telepon, pipa minyak dan gas, air 

minum, saluran pembuangan). Sebagai contoh, dengan fungsi analisis spasial 

network, untuk menghitung jarak terdekat antara dua titik tidak menggunakan 

selisih absis dan ordinat titik awal dan titik akhirnya. Tetapi menggunakan cara 

lain yang terdapat di dalam  lingkup network. Pertama, cari seluruh kombinasi 

jalan-jalan (segrnen-segmen) yang rnenghubungkan titik awal dan titik akhir 

yang dimaksud. Pada setiap kornbinasi, hitung jarak titik awal dan akhir dengan 

mengakumulasikan jarak-jarak segmen-segmen yang membentuknya. Pilih jarak 

terpendek (terkecil) dari kombinasi-kombinasi yang ada. 

3. Overlay : fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal  dua data 

spasial yang rnenjadi masukannya. Sebagai contoh, bila untuk rnenghasilkan 

wilayah-wilayah yang sesuai untuk budidaya tanaman tertentu (misalnya padi) 

diperlukan data ketinggian perrnukaan bumi, kadar air tanah, dan jenis tanah, 

maka fungsi analisis spasial overlay akan dikenakan terhadap ketiga data spasial 

(dan atribut) tersebut. 

4. Buffering : fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk 

poligon atau zone dengan jarak tertentu  dari data spasial yang menjadi 

masukannya. Data  spasial titik akan menghasilkan data spasial baru yang 

berupa lingkaran-lingkaran yang mengelilingi titik-titik pusatnya. Untuk data 

spasial garis akan menghasilkan data spasial baru yang berupa poligon-poligon 

yang melingkupi garis-garis. Demikian pula untuk data spasial poligon akan 

menghasilkan data spasial baru yang berupa poligon-poligon yang lebih besar 

dan konsentris. 

5. 3D analysis : fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan 

presentasi data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis spasial ini banyak  

menggunakan fungsi interpolasi. Sebagai contoh, untuk menampilkan data 

spasial ketinggian, tataguna tanah, jaringan jalan dan utility dalam bentuk model 

3 dimensi, fungsi analisis ini banyak digunakan. 
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6. Digital image processing : (pengolahan citra digital), fungsi ini dimiliki oleh 

perangkat SIG yang berbasiskan raster. Karena data spasial permukaan bumi 

(citra dijital) banyak didapat dari perekaman data satelit yang berfornat raster, 

maka banyak SIG raster yang juga dilengkapi dengari fungsi analisis ini. Fungsi 

analisis spasial ini terdiri dari banyak sub-sub fungsi analisis pengolahan citra 

dijital. Sebagai contoh adalah sub fungsi untuk koreksi radiometrik, geometrik, 

filtering, ciustering dan sebagainya. 

Masih banyak fungsi-fungsi analisis spasial lainnya yang umum dan secara rutin 

digunakan di dalam SIG. Dari uraian di atas diketahui bahwa SIG bukan sekedar 

sebagai tools pembuat peta. Walaupun produk SIG paling sering disajikan dalam bentuk 

peta, kekuatan SIG yang sebenarnya terletak pada kemampuannya dalam melakukan 

analisis, seperti telah dibahas di muka. SIG dapat mengolah dan mengelola data dengan 

volume yang besar. Dengan demikian, pengetahuan mengenai bagaimana cara 

mengekstrak data tersebut dan bagaimana menggunakannya merupakan kunci analisis 

di dalam SIG. 

3.3 Manfaat Sistem Informasi Geografis 

Manfaat sistem Informasi Geografis sangatlah beragam, beberapa manfaat SIG 

sebagai berikut : 

a. Sebagai alat analisis komunikasi dan integrasi antar disiplin ilmu terutama yang 

memerlukan informasi-informasi geosciences. 

b. Memecahkan masalah seputar akurasi representasi, akurasi prediksi dan 

keputusan yang diambil berdasarkan representasi, minimalisasi volume data 

yang digunakan, maksimalisasi kecepatan komputasi, kesesuaian dengan para 

pengguna, perangkat lunak, dan proyek-proyek yang lain mengenai bumi. 




