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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Sistem Informasi Geografis 

Saat ini kita mengenal peta sebagai Gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan 

bumi yang diperkecil dalam sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam bentuk 

dua dimensi dengan skala tertentu. Perkembangan pemetaan dan kebutuhan akan peta 

di berbagai bidang mendorong munculnya sebuah sistem berbasis peta dengan 

bantuan komputer. Terdapat banyak sekali definisi tentang SIG seiring dengan 

perkembangan SIG itu sendiri [3]. 

Sistem Informasi Geografi adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk 

bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan 

kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk 

menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat 

operasi kerja[4]. Ahli lain menyebutkan bahwa SIG adalah suatu sistem yang 

mengorganisir perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data. 

Selain itu, SIG juga dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, 

maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang 

berkaitan dengan aspek keruangan[5]. 

Berdasarkan pengertian SIG menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi geografi atau SIG merupakan suatu sistem informasi yang memuat 

informasi keruangan atau spasial yang dalam pengerjaannya menggunakan 

seperangkat komputer. Oleh karena itu SIG memiliki beberapa komponen yang 

mendukung. 

2.2 Komponen Sistem Informasi Geografis 

Komponen yang digunakan dalam SIG merupakan komponen utama, penunjang, 

sekaligus yang berkontribusi dalam menghasilkan output. Komponen utama SIG 

adalah sebagai berikut[6]: 
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a. Hardware 

Perangkat keras (hardware) SIG terdiri dari beberapa macam. Perangkat 

komputer, GPS, printer, plotter, scanner, digitizer, dan lain-lain. Fungsi 

perangkat keras ini adalah sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan 

SIG. pengambilan data hingga ke produk akhir baik itu peta cetak, CD, virtual 

storage, WebGIS, dsb 

b.  Software 

Perangkat lunak (software) SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang 

dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, 

penyimpanan, editing, hingga layout, ataupun analisis keruangan. 

c. Brainware 

Brainware atau dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia 

merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan Software untuk 

mengolah berbagai macam data keruangan (data spasial) untuk suatu tujuan 

tertentu. 

d. Data Spasial 

Data dan informasi spasial atau keruangan merupakanbahan dasar dalam GIS. 

Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi 

yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan 

tertentu. 

e.  Metode 

Penggunaan metode dalam SIG akan menentukan produk informasi yang akan 

dihasilkan. Teknik analisis dalam SIG memberikan keleluasaan bagi pengguna 

dan pengembang untuk memperoleh informasi yang relevan bagi para 

pemangku kepentingan. 

2.3 SIG Berbasis Web (WebGIS) 

WebGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan 

internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, 
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mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, dan menyediakan 

informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi analisis 

yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet [7]. WebGIS dapat digunakan dan 

diakses dengan berbagai browser seperti Internet Explorer, Firefox dan Google 

Chrome[8]. Berikut disajikan hal-hal yang berkenaan dengan aplikasi WebGIS: 

1. Karena diimplementasikan pada jaringan internet maka semua orang dapat 

mengakses aplikasi ini dalam waktu yang bersamaan.  

2. Alur pemrosesan data meliputi :  

a. Pengolahan data (data manajemen) 

b. Pengarsipan dan penyimpanan data (data archiving)  

c. Berbagi data (data sharring) 

d.  Penyebaran data (data distribution)  

2.4 Tujuan dan Manfaat  WebGIS 

Tujuan dari pengadaan WebGIS yaitu : 

1. Mengembangkan peta digital berbasis WebGis untuk memudahkan pencarian 

data dan informasi tentang jaringan jalan, Fasilitas transportasi, aluran 

pematusan dan sarana prasarana pemadam kebakaran. 

2. Memutakhirkan data dan menyusun mekanismenya yang bisa diterapkan. 

Adapun manfaat dari WebGIS ini : 

1. Tersedianya peta atau informasi yang berbasis WebGIS yang tersusun dengan 

baik, akurat, mudah dibaca, dan mudah dimengerti oleh awam sekalipun, baik 

berupa data maupun peta skematik. 

2. Mendukung perencanaan makro jaringan jalan, transportasi, sistem drainase, 

sarana dan prasarana pemadam kebakaran, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 
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2.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen 

pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa check list, 

kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam 

gambar[9]. 

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah 

penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, 

namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. 

Beberapa metode pengumpulan data antara lain[9]: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap 

muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring 

perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui 

media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Wawancara terbagi 

atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

2. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih 

efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yag akan diukur dan 

tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas. 

Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua 

jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah 

kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk 
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menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah 

menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring 

dengan perkembangan, beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode 

kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan 

jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek penelitian tetap diberi 

kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka[9]. 

2.6 Desain Website 

Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik dan berbagai 

macam aspek lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, 

brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Akhir-akhir ini, 

proses (secara umum) juga dianggap sebagai produk dari desain, sehingga muncul 

istilah “perancangan proses”. Perancangan web (web design) adalah istilah umum 

yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten ditampilkan, (biasanya 

berupa hypertext atau hypermedia) yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World 

Wide Web (WWW), dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak 

berbasis web. [10] 

Tujuan dari web design adalah untuk membuat website dan sekumpulan konten 

online termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server web. Sebuah website 

dapat berupa sekumpulan teks, gambar, suara dan konten lainnya, serta dapat bersifat 

interaktif ataupun statis. Dalam mendesain sistem tentunya kita tidak hanya fokus 

pada satu tujuan seperti halnya lebih mementingkan desain tatap muka, akan tetapi 

kita harus bisa menyeimbangkan semua proses yang ada dalam sebuah sistem[10]. 

2.7 Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemograman suatu perangkat lunak digunakan untuk merancang atau 

membuat program sesuai keinginan dan kegunaan. Saat ini terdapat banyak jenis 

bahasa pemrograman antara lain sebagai berikut: 
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1. HTML (Hypertext Markup Language) 

Pada umumnya HTML suatu bahasa yang digunakan untuk membuat halaman 

web. HTML juga dikenal sebagai aplikasi yang memiliki kemampuan browser. 

HTML (Hypertext Markup Language) adalah suatu bahasa yang digunakan 

untuk menulis halaman web[11]. Selain itu HTML juga didefinisikan sebagai 

suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu 

naskah atau dokumen.  

2. PHP (PHP Hypertext Preprocessor ) 

Pada saat sekarang PHP lebih lebih dikenal dengan singkatan PHP Hypertekt 

Preprocessor. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website 

pribadi. PHP merupakan suatu bahasa pemograman yang digunakan user untuk 

membangun sebuah web saat ini dan dapat digunakan secara gratis. PHP 

dikenal sebagai bahasa pemograman script-script yang membuat dokumen 

HTML secara on the fly yang dieksekusi di server web, dokumen HTML, yang 

dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML, yang dibuat dengan 

menggunakan editor teks atau editor HTML. PHP Dikenal sebagai bahasa 

pemograman server side[12]. 

2.8 Pengujian Website 

Pengujian web dilakukan untuk mengetahui letak kesalahan dan memastikan bahwa 

input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang 

dibutuhkan pengguna. Klasifikasi black box testing mencakup beberapa pengujian 

antar alain yaitu pengujian fungsional (functional testing)[13]. Pengujian dilakukan 

dalam bentuk tertulis untuk memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang 

diharapkan. Pengujian fungsional meliputi seberapa baik sistem melaksanakan 

fungsinya, termasuk perintah-perintah pengguna, manipulasi data, pencarian dan 

proses bisnis, pengguna layar, dan integrasi. Pengujian fungsional juga meliputi 

permukaan yang jelas dari jenis fungsi-fungsi, serta operasi back-end (seperti, 

keamanan dan bagaimana meningkatkan sistem). 
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2.9   Definisi Infrastruktur Data Spasial 

Infrastruktur Data Spasial (IDS) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk 

suatu kumpulan dasar yang saling terkait antara teknologi, kebijakan dan pengaturan 

kelembagaan yang memfasilitasi ketersediaan dan akses ke data spasial [14]. IDS 

memberikan pondasi untuk penemuan data spasial, evaluasi, dan aplikasi yang bisa 

dimanfaatkan oleh pengguna dan penyedia dalam semua tingkat pemerintahan, sektor 

komersial, sektor non-profit, akademisi dan warga pada umumnya. 

Awal kemunculan IDS pada tahun 1990-an, dipelopori oleh negara-negara yang 

mendukung pertukaran informasi geografi, standar adopsi dan berbagi aset di seluruh 

jaringan informasi nasional. Tujuan utama, untuk memperkuat pengambilan 

keputusan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. IDS semakin 

berkembang setelah Presiden Amerika Clinton, 1994 menyatakan IDS bertujuan 

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, melestarikan sumber daya alam, dan 

untuk melindungi lingkungan hidup. 

IDS dimanfaatkan dibeberapa tingkatan seperti tingkat regional, nasional dan daerah. 

Ditingkat nasional dikenal dengan istilah Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). 

IDSN berarti teknologi, kebijakan, standar, dan sumber daya manusia yang 

diperlukan untuk memperoleh, memproses, menyimpan, mendistribusikan, dan 

meningkatkan pemanfaatan data geospasial. Adapun ditingkat daerah dikenal dengan 

istilah Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD).  

IDSD merupakan inisiatif untuk membuat suatu kondisi yang memungkinkan 

berbagai macam pengguna dapat mengakses dan memperoleh data dalam cakupan 

wilayah tertentu, secara lengkap, konsisten, mudah dan aman. IDSD juga merupakan 

dasar dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam melakukan pertukaran data 

spasial diantara stakeholder dari berbagai macam tingkat jurisdiksi dalam komunitas 

data spasial [15]. 
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2.10   Tujuan Infrastruktur Data Spasial (IDS) 

Tujuan adanya Infrastruktur Data Spasial yaitu[16] : 

1. Menyediakan data dan informasi spasial yang berkualitas yang mudah; 

2. Diakses dan diintegrasikan untuk pembangunan; 

3. Bermanfaat dalam menghindari duplikasi pekerjaan antar instansi; 

4. Mendukung pemanfaatan multiguna data dan informasi spasial; 

5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi spasial; 

6. Memberikan kemudahan akses data; 

7. Meningkatkan return on investment; 

8. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 

2.11    Komponen Infrastruktur Data Spasial 

Menurut UU No.4 Tahun 2011 komponen IDS terdiri dari: 

1. Kebijakan 

Berikut beberapa kebijakan mengenai Infrastruktur Data Spasial : 

a. Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) 

b. kebijakan IG nasional; 

c. kebijakan IG Instansi Pemerintah 

d. kebijakan IG Pemerintah Daerah 

2. Kelembagaan 

Kelembagaan berfungsi untuk mendefinisikan kebijakan dan pengaturan 

administrasi untuk membangun, memelihara, mengakses dan menerapkan 

standar dan dataset. Perlunya kelembagaan untuk penanganan data spasial 

secara khusus di daerah, lebih dipengaruh oleh perkembangan teknologi SIG. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa secara historis, perkembangan SIG bermula 

berasal dari luar yakni dari negara-negara maju yang saat ini pada umumnya 

telah memanfaatkan dan mengembangkan teknologi tersebut. Sementara di 

Indonesia khususnya untuk daerah barangkali baru berkembang setelah selama 

antara satu-dua dekade kemudian. 
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Dalam hal kelembagaan, secara struktural sampai dengan sekarang belum ada 

lembaga yang khusus menangani data spasial ini. Mengingat pentingnya 

pengelolaan data spasial seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No 4 

Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (IG), maka sudah sepantasnya 

Pemerintah Daerah segera berbenah untuk menjawab tuntutan pentingnya 

Penyelenggaraan data spasial.  

3. Teknologi 

Semakin majunya teknologi GPS, citra satelit, basis data dan 

interoperabilitasgeoprocessing menjadi faktor kunci perkembangan IDS di 

berbagai belahan dunia. Oleh karenanya tujuan pembangun IDS harus 

mengikuti perkembangan teknologi dan produk geoprocessing, dan tren 

teknologi, unutk kemudian dapat mengkomunikasikan informasiini kepada IDS 

pelaksana di semua negara. 

OGC menyediakan forum untuk vendor, integrator, peneliti, lembaga, pemasok 

data, dan pengguna untuk membuat teknologi interoperabilitas geoprocessing 

bersama dan untuk menemukan peluang untuk bekerjasama, komersial dan 

sebaliknya. OGC memberikan kesempatan untuk pembangun GSDI yang 

pengguna, konsultan, lembaga, atau integrator untuk mendapatkan keuntungan 

dari partisipasi dalam koperasi R & D dan program aplikasi pilot dan dari 

seminar vendor-disampaikan serta kegiatan spesifikasi-menulis. Spesifikasi 

disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat informasi geografis untuk 

memastikan bahwa beberapa vendor bersaing akan menawarkan diperlukan 

produk yang dioperasikan dengan satusama lain dan interoperable. 

4. Standar  

Standar menentukan karakteristik teknis dari fundamental dataset, acuan baku 

dalam kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) dan sebagai standar 

yang disusun oleh BIG yang kemudian ditetapkan oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) untuk menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar 

tersebut yaitu: 
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1. SNI yang telah dikaji ulang (80 SNI); 

2. SNI menungggu penetapan (3 RSNI); 

3. Rancangan SNI (13 RSNI ISO/TS); 

4. Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). 

5. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia yang sesuai dalam penyelenggaraan IG yaitu: 

a. kapasitasnya dalam penyelenggaraan IG; 

b. Teknologi SIG menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada 

sumberdaya yang mengelola sistem dan mengembangkan untuk aplikasi 

yang sesuai. Pengguna dan pembuat sistem harus saling bekerjasama 

untuk mengembangkan teknologi SIG; 

c. Peningkatan kapasitas, pendidikan, pelatihan, dan penelitian; 

d. Tenaga profesional di bidang IG harus tersertifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


