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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini berada di Institut Teknologi Sumatera 

(ITERA) yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. ITERA memiliki 

luas lahan sekitar 275 Ha yang saat Tugas Akhir ini dibuat didalamnya terdapat 

lima gedung perkuliahan, tiga gedung laboratorium teknik, empat gedung 

asrama, empat bangunan kantin, dua gedung administrasi, dan satu gedung 

wisma dosen. Peta penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Peta Penelitian 
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3.2 Data dan Peralatan 

 

3.2.1 Data  

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut  : 

 

a. Peta Orthofoto ITERA 

 

Peta orthofoto ITERA didapatkan dari Laboratorium Teknik 

Geomatika ITERA yang telah tergeoreferensi, diakuisisi oleh PT. 

Sarana Geospasial Terpadu pada tahun 2019 dengan sistem 

proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) zona 48S dan 

datum World Geodetic System (WGS) 1984. Peta Orthofoto ini 

digunakan sebagai peta dasar untuk memvisualisasi letak jaringan 

listrik yang telah diambil. Data peta orthofoto ITERA dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Peta Orthofoto ITERA 
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b. Data Vektor ITERA 

 

Data vektor didapatkan dari Laboratorium Teknik Geomatika 

ITERA yang didigitasi berdasarkan Peta Orthofoto ITERA pada 

Gambar 3.2. Data vektor ini menggunakan sistem proyeksi UTM 

zona 48S dan datum WGS 1984 Data vektor yang digunakan 

adalah batas administrasi, bangunan, dan jalan. Data ini digunakan 

untuk visualisasi hasil tugas akhir. Data vektor ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Data Vektor ITERA 

Keterangan : 

 = Batas Administrasi 

 = Jalan 

 = Bangunan 

 

c. Data Survei Lapangan 

 

Data survei lapangan didapatkan dari pengukuran langsung 

menggunakan alat GNSS Topcon Hiper II dengan metode RTK 

pada tanggal 19 maret 2020, 25 Juni 2020, dan 02 Juli 2020. Data 
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ini menggunakan sistem proyeksi UTM zona 48S dan datum WGS 

1984. Data survei lapangan ini memiliki ketelitian 10 mm yang 

artinya memiliki skala 1:100. Data survei lapangan ini untuk 

melihat jaringan utilitas listrik di ITERA beserta atribut 

didalamnya. Data yang dikumpulkan, yakni kabel listrik, tiang, 

kubikal, trafo, MDP, SDP,.panel lampu, dan lampu penerangan. 

Data survei lapangan ini dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Data Survei Lapangan 

Keterangan : 

 
= Panel Lampu 

 
= Sumber 

 
= Kubikal 

 
= Tiang 

 
= MDP  = Kabel 

 
= SDP  = Jalan 

 
= Lampu  = Bangunan 

 
= Trafo  = Batas Administrasi 

 

Data yang digunakan pada penelitian Tugas Akhir ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Data 

 

 

3.2.2 Peralatan 

 

Peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan data penelitian Tugas 

Akhir ini, yaitu : 

 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

 

1. Laptop 

 
Gambar 3.5 Laptop Lenovo Y410P 

 

Laptop digunakan untuk melakukan pengolahan dan penulisan 

Tugas Akhir. Laptop yang digunakan ialah Lenovo Ideapad 

Y410P. 

 

2. Topcon Hiper II 

 
Gambar 3.6 Topcon Hiper II 

 

Topcon Hiper II digunakan untuk melakukan pengukuran  pada 

komponen-komponen jaringan listrik di ITERA. Metode 

pengukuran yang digunakan ialah diferensial dengan metode 

RTK. Alat GNSS Topcon Hiper II dalam metode diferensial 

No Data Jenis Sumber Skala Tahun

1
Foto Udara 

ITERA

Data 

Raster

Laboratorium 

Teknik Geomatika
1:2.500 2019

2 Data Vektor
Data 

vektor 

Laboratorium 

Teknik Geomatika
1:2.500 2020

3
Data Survei 

Lapangan

Data 

vektor 

Pengukuran 

Langsung 
1:100 2020
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dengan metode RTK memiliki spesifikasi alat dengan ketelitian 

horizontal 10 mm. 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi Alat Topcon Hiper II  

 

 

b. Perangkat lunak (Software) 

 

1. QGIS.  

 
Gambar 3.7 Logo QGIS 

 

QGIS digunakan untuk melakukan plotting, digitasi, visualisasi 

data, dan pengolahan data. QGIS yang digunakan memiliki versi 

QGIS 3.40 
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2. PostgreSQL 

 
Gambar 3. 8 Logo PostgreSQL 

 

Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) PostgreSQL digunakan 

untuk membuat, mengelola, memanipulasi, dan menyimpan 

basis data. Versi yang digunakan ialah PostgreSQL 10. 

 

3. PostGIS 

 
Gambar 3. 9 Logo PostGIS 

 

PostGIS digunakan sebagai ekstension spasial untuk 

menampilkan dan memerintahkan data spasial pada 

PostgreSQL. Versi PostGIS yang digunakan adalah PostGIS 

2.5.2. 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

 

3.3.1 Perancangan Basis Data 

 

Pada tahap perancangan basis data dilakukan untuk mendapatkan basis 

data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, 

cepat dalam akses, dan mudah untuk memanipulasi (menambah, 

mengubah, menghapus) data. Perancangan basis data menggunakan 

perancangan Three Schema Architecture (TSA) dengan tahapan eksternal, 

konseptual, dan internal. 
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1. Tahap Eksternal 

 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan data dan tujuan 

yang hendak dicapai pengguna dengan melakukan interview 

kepada Sarana dan Prasarana serta penanggung jawab kelistrikan 

di ITERA. Hasil dari tahapan ini menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan pengguna untuk kemudahan proses pemanggilan, 

pengelolaan, dan pengevaluasian selanjutnya dengan requirements 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Tabel Requirements Tahap Eksternal 

No. Req Requirements 

Req01 

Dapat melihat distribusi jaringan listrik di 

ITERA dalam bentuk data digital dan 

membentuk sistem basis data. 

Req02 

Adanya sistem informasi yang dapat 

melihat kondisi terkini dalam distribusi 

jaringan listrik 

Req03 

Menampilkan unsur spasial jalan dan 

bangunan untuk membantu visualisasi 

komponen jaringan listrik di ITERA. 

Req04 

Memetakan jaringan listrik di ITERA 

dengan ketelitian yang cukup untuk 

menghindari kesalahan dalam pengambilan 

keputusan. 

 

2. Tahap Konseptual 

 

Pada tahap konseptual, melakukan proses pengidentifikasian 

entitas, atribut, dan relasi dari jaringan listrik di ITERA 

berdasarkan kebutuhan Sarana dan Prasarana serta penanggung 
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jawab kelistrikan ITERA. Adapun entitas yang diperlukan untuk 

membangun basis data yakni: 

 

a. Kabel 

 

 
Gambar 3.10 Kabel 

 

Kabel berfungsi untuk mentransmisikan arus listrik 

hingga ke masing-masing beban listrik. Kabel 

dinotasikan dalam bentuk geometri garis. 

 

b. Sumber 

 

 
Gambar 3.11 Sumber 

 

Sumber listrik berfungsi untuk menunjukan titik awal 

sumber aliran listrik yang ditransmisikan oleh PLN ke 

dalam batas Administrasi ITERA. Sumber dinotasikan 

dalam bentuk geometri titik. 
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c. Kubikal 

 

 
Gambar 3.12 Kubikal 

 

Kubikal berfungsi untuk membagi, mengamankan, dan 

menghubungi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 

menengah. Kubikal dinotasikan dalam bentuk geometri 

titik. 

 

d. Trafo  

 

 
Gambar 3.13 Trafo 

 

Trafo berfungsi untuk menaikan dan menurunkan 

tegangan listrik. Trafo dinotasikan dalam bentuk 

geometrik titik. 

 

e. MDP 

 

 
Gambar 3.14 MDP 
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MDP berfungsi untuk membagi, mengamankan, dan 

menghubungi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 

rendah untuk dibagi menuju ke seluruh beban. MDP 

dinotasikan dalam bentuk geometrik titik. 

 

f. SDP 

 

 
Gambar 3.15 SDP 

 

SDP berfungsi untuk membagi, mengamankan, dan 

menghubungi tegangan yang diterima dari MDP menuju 

beberapa sirkuit. SDP dinotasikan dalam bentuk geometri 

titik. 

 

g. Panel Lampu 

 

 
Gambar 3.16 Panel Lampu 

 

Panel lampu adalah rumah saklar untuk masing masing 

lampu. Panel lampu dinotasikan dalam bentuk geometri 

titik. 
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h. Lampu 

 

 
Gambar 3.17 Lampu 

 

Lampu berfungsi untuk penerangan pada saat keadaan 

gelap atau saat malam hari. Lampu dinotasikan dalam 

bentuk geometri titik. 

 

i. Tiang 

 

 

Gambar 3.18 Tiang 

 

Tiang merupakan komponen utama distribusi saluran 

udara yang menyangga suatu kabel. Selain itu, tiang juga 

merupakan tempat untuk menyangga suatu lampu. Tiang 

dinotasikan dalam bentuk geometri titik. 

  



 

 

31 

 

j. Bangunan 

 

Gambar 3. 19 Bangunan 

 

Bangunan merupakan entitas spasial pendukung yang 

menggambarkan posisi dari letak komponen jaringan 

listrik. Bangunan digambarkan dalam bentuk geometri 

poligon 

 

k. Jalan 

 

 

Gambar 3.20 Jalan 

 

Jalan merupakan entitas spasial pendukung yang 

menggambarkan letak komponen jaringan listrik. Jalan 

dinotasikan dalam bentuk poligon. 

Selanjutnya setelah mengidentifikasikan entitas yang dibutuhkan, 

maka perlu adanya alat representasi model konseptual yakni model 

Entity Relationship Diagram (ERD). ERD menggambarkan 

entitas, atribut pada suatu entitas, dan relasi yang terbentuk di 

dalamnya. Berikut visualisasi ERD yang dihasilkan pada Gambar 

3.21. 
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Gambar 3.21 ERD Jaringan Listrik 

  

Berdasarkan ERD pada Gambar 3.21, dihasilkan entitas lemah 

yang terbentuk untuk menghubungkan tiga entitas yang saling 

berkaitan. ERD dari entitas lemah tersebut, yakni : 

 

1. ERD Sumber-Kabel-Kubikal 

 
Gambar 3.22 ERD Sumber-Kabel-Kubikal 
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2. ERD Sumber-Kabel-Trafo 

 
Gambar 3.23 ERD Sumber-Kabel-Trafo 

 

3. ERD Kubikal-Kabel-Trafo 

 
Gambar 3.24 ERD Kubikal-Kabel-Trafo 

 

4. ERD Trafo-Kabel-MDP 

 
Gambar 3.25 ERD Trafo-Kabel-MDP 
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5. ERD MDP-Kabel-SDP 

 
Gambar 3.26 ERD MDP-Kabel-SDP 

 

6. ERD Panel Lampu-Kabel-Lampu 

 
Gambar 3.27 ERD Panellampu-Kabel-Lampu 
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7. ERD Kabel-Tiang 

 
Gambar 3. 28 ERD Kabel-Tiang 

 

3. Tahap Internal 

 

Tahap internal melakukan konversi dari model ERD ke model 

basis data, menentukan primary key dan foreign key, melakukan 

proses normalisasi tabel-tabel basis data menjadi tabel normal, 

dan mengimplementasikan integritas yang terdapat di dalam 

basis datanya. Dari hasil model ERD yang telah dibuat, berikut 

hasil konversi ke dalam model basis data : 

 

Daftar Tabel (Kerangka tabel) 

a) Kabel (id.kabel, nama_jalur, jenis, panjang, 

posisi_relatif, kondisi, jenis kabel, tgl_pemasangan, 

geom) 

b) Sumber (id.sumber, nama, geom) 

c) Kubikal (id.kubikal, nama, geom) 

d) Trafo (id.trafo, nama, geom, kapasitas) 

e) MDP (id.mdp, nama, geom) 

f) SDP (id.sdp, nama, geom) 

g) Panellampu (id.panellm, nama, geom) 
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h) Lampu (id.lampu, nama, jenis, kondisi, geom, id.tiang) 

i) Tiang (id.tiang, nama, jenis, kondisi, geom) 

j) Bangunan (id.bangunan, nama, geom) 

k) Jalan (id.jalan, nama, geom) 

Implementasi tahap internal selanjutnya akan disimpan ke dalam 

perangkat lunak Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) 

PostgreSQL menggunakan bahasa Structure Query Language 

(SQL) dengan perintah Data Definition Language (DDL). 

 

3.3.2 Akuisisi Data 

 

Pada tahap ini mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

Tugas Akhir. Data-data yang dikumpulkan, yakni data orthofoto ITERA, 

data vektor ITERA, dan data survei lapangan. Data orthofoto ITERA dan 

vektor ITERA didapatkan dari Laboratorium Teknik Geomatika ITERA, 

sedangkan data survei lapangan didapatkan dengan metode partisipatif, 

yakni dengan melakukan penentuan titik-titik utilitas jaringan listrik di 

bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah bersama sarana dan 

prasarana ITERA, kemudian titik-titik ini dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan alat GNSS Topcon Hiper II dengan metode Diferensial 

dengan metode RTK Radio.  

Data orthofoto ITERA yang didapatkan tidak memiliki metadata, sehingga 

perlu dilakukan uji akurasi ketelitian horizontal. Uji akurasi ketelitian 

horizontal dilakukan menurut peraturan Badan Informasi Geospasial No 6 

Tahun 2018 mengenai standar ketelitian peta dasar yang digunakan [14]. 

Uji akurasi ketelitian horizontal ini dengan membandingkan titik kontrol 

horizontal ITERA dengan interpretasi titik kontrol horizontal ITERA pada 

orthofoto ITERA. Kemudian, dilakukan analisisis menggunakan RMSE 

(Root Mean Square Error) kemudian nilai hasil RMSE dikalkulasikan 

dengan nilai CE90% yang memiliki nilai 1,5175, sehingga akan 

menghasilkan ukuran ketelitian geometrik horizontal yang didefinisikan 



 

 

37 

 

sebagai radius lingkaran yang menunjukan 90% perbedaan posisi 

horizontal objek di peta.  

Hasil yang didapatkan dari uji akurasi ketelitian horizontal orthofoto 

ITERA masih belum memenuhi standar ketelitian untuk utilitas jaringan 

listrik, sehingga perlu dilakukan proses post marking. Post marking yakni 

pengidentifikasian objek pada citra hasil pemotretan yang akan digunakan 

sebagai titik kontrol peta orthofoto untuk memperbaiki ketelitian 

horizontal. Objek yang digunakan sebagai titik kontrol adalah titik jaring 

kontrol horizontal ITERA, titik jaring kontrol horizontal tersebut 

digunakan untuk melakukan georeferencing pada orthofoto ITERA.  

Data survei lapangan didapatkan dari pengukuran menggunakan alat 

GNSS Topcon Hiper II dengan menggunakan metode Diferensial dengan 

metode RTK Radio. RTK adalah adalah suatu sistem penentuan posisi 

Real Time secara Differential menggunakan data fase dan pseudorange. 

Pada teknik RTK, receiver master akan mengirimkan data fase dan 

pseudorange nya secara real time [13]. Menurut spesifikasi alat pada 

Tabel 3.2 pengukuran menggunakan alat GNSS Topcon Hiper II memiliki 

ketelitian mencapai 10 mm. 

 

3.3.3 Digitasi  

 

Pada tahap ini memasukan hasil data survei lapangan kedalam perangkat 

lunak QGIS 3.0. Data yang telah dimasukan ke dalam perangkat lunak 

QGIS 3.0, kemudian dilakukan proses digitasi untuk menghubungkan 

antar komponen jaringan listrik. Komponen jaringan listrik ini berisikan 

kabel, tiang listrik, sumber listrik, kubikal, trafo, MDP, SDP, panel lampu, 

dan lampu. Data digitasi yang dihasilkan memiliki sistem koordinat WGS 

1984 dan sistem proyeksi UTM Zona 48S dengan format shapefile (.shp). 

Geometri yang dihasilkan dari proses digitasi berupa geometri titik dan 

geometri garis, komponen jaringan listrik yakni tiang listrik, sumber 

listrik, kubikal, trafo, MDP, SDP, panel lampu, dan lampu menggunakan 

geometri titik (point), sedangkan kabel listrik menggunakan geometri garis 

(line), seluruh geometri titik akan dihubungkan dengan geometri garis 
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yakni kabel listrik. Berdasarkan hasil digitasi, dapat diketahui bahwa 

jaringan listrik di ITERA terdapat 3 sumber listrik, 3 kubikal, 12 trafo, 12 

MDP, 26 SDP, 7 panel lampu, 162 lampu, 106 kabel, dan 231 tiang. 

Setelah melakukan digitasi untuk menghubungkan setiap geometri titik, 

selanjutnya memasukan data atribut masing-masing entitas berdasarkan 

data interview dengan Sarana dan Prasarana serta Penanggung Jawab 

Kelistrikan ITERA. Data atribut ini terbentuk dari perancangan basis data 

tahap internal.  Data atribut ini selanjutnya akan digunakan untuk proses 

query. Berikut daftar atribut berdasarkan tabel-tabel yang terbentuk dari 

perancangan basis data : 

 

Tabel 3.4 Daftar Atribut Kabel 

 
 

Tabel 3.5 Daftar Atribut Lampu 

 
 

Tabel 3.6 Daftar Atribut Sumber 

 
 

  

Nama_Kolom Tipe Data Keterangan

id.kabel integer Identitas Kabel

nama_jalur text Nama Jalur kabel

Posisi text Keterangan posisi kabel di udara atau di dalam tanah

elevasi double Ketinggian atau kedalaman kabel (m)

Panjang double Panjang kabel dalam (m)

kondisi text Kondisi kabel rusak atau baik

voltase integer Tegangan yang dimiliki kabel

jenis tegangan text Klasifikasi Tegangan

keterangan text Menunjukan sudah terbangun atau perencanaan

Tanggal_Pemasangan dae Tanggal dipasangnya kabel

Posisi_Relatif text Posisi Relatif Kabel

Nama Kolom Tipe Data Keterangan

id.lampu integer Kode Lampu

Nama Lampu text Nama Lampu

jenis lampu text Jenis Lampu

kondisi text Kondisi lampu

kode_tiang integer Kode tiang

Nama Kolom Tipe Data Keterangan

id.sumber integer identitas sumber

Nama Kolom text nama sumber listrik
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Tabel 3.7 Daftar Atribut Kubikal 

 
 

Tabel 3. 8 Daftar Atribut Trafo 

 
 

Tabel 3.9 Daftar Atribut MDP 

 
 

Tabel 3.10 Daftar Atribut SDP 

 
 

Tabel 3.11 Daftar Atribut Panel Lampu 

 
 

Tabel 3.12 Daftar Atribut Tiang 

 
 

Tabel 3.13 Daftar Atribut Sumber_Kabel_Kubikal 

 
 

Tabel 3.14 Daftar Atribut Sumber_Kabel_Trafo 

 
 

Nama_Kolom Tipe Data Keterangan

id_kabel integer identitas kubikal

nama text nama kubikal

Nama_Kolom Tipe Data Keterangan

id.trafo integer identitas trafo

nama text nama trafo

kapasitas text kapasitas trafo

Nama_Kolom Tipe Data Keterangan

id.mdp integer identitas MDP

nama text nama MDP

Nama Kolom Tipe Data Keterangan

id.sdp integer identitas SDP

nama text nama SDP

Nama Kolom Tipe Data Keterangan

id.panellm integer identitas panel lampu

nama text nama panel lampu

Nama Kolom Tipe Data Keterangan

id.tiang integer identitas tiang

Jenis Tiang text Jenis Tiang

Kondisi text Kondisi Tiang

Nama kolom Tipe Data Keterangan

id.sumber integer identitas sumber

id.kabel integer identitas kabel

id.kubikal integer identitas kubikal

Nama kolom Tipe Data Keterangan

id.sumber integer identitas sumber

id.kabel integer identitas kabel

id.trafo integer identitas trafo



 

 

40 

 

Tabel 3.15 Daftar Atribut Kubikal_Kabel_Trafo 

 
 

Tabel 3.16 Daftar Atribut Trafo_Kabel_MDP 

 
 

Tabel 3.17 Daftar Atribut MDP_Kabel_SDP 

 
 

Tabel 3.18 Daftar Atribut Panel Lampu_Kabel_Lampu 

 
 

Tabel 3.19 Daftar Atribut Kabel_Tiang 

 
 

3.3.4 Implementasi Basis Data 

 

Pada tahap ini mengimplementasikan basis data dari data yang telah 

dikumpulkan dan basis data yang telah dirancang sebelumnya, dengan 

mengkonversi dan menyimpan data ke dalam perangkat lunak SMBD 

PostgreSQL. Sebelum mengkonversi dan menyimpan data, perlu 

melakukan pembuatan basis data pada perangkat lunak SMBD 

PostgreSQL. Basis data pada Tugas Akhir ini diberi nama 

“SIU_Jaringan_Listrik”. Basis data ini dibuat dengan bahasa SQL dengan 

perintah DDL sebagai berikut: 

 

Nama kolom Tipe Data Keterangan

id.kubikal integer identitas kubikal

id.sumber integer identitas sumber

id.trafo integer identitas trafo

Nama kolom Tipe Data Keterangan

id.trafo integer identitas trafo

id.kabel integer identitas kabel

id.mdp integer identitas MDP

Nama kolom Tipe Data Keterangan

id.mdp integer identitas MDP

id.kabel integer identitas kabel

id.sdp integer identitas SDP

Nama kolom Tipe Data Keterangan

id.panellm integer identitas panel lampu

id.kabel integer identitas kabel

id.lampu integer identitas lampu

Nama kolom Tipe Data Keterangan

id.kabel integer identitas kabel

id.tiang integer identitas tiang
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CREATE DATABASE "SIU_Jaringan_Listrik" 

   WITH  

    OWNER = postgres 

     ENCODING = 'UTF8' 

    CONNECTION LIMIT = -1; 

  

Untuk mendukung PostgreSQL dalam mengelola tipe data spasial, maka 

dibutuhkan ekstensi tambahan yaitu PostGIS. Agar dapat digunakan, 

PostGIS terlebih dahulu diunduh dan dipasangkan pada perangkat 

komputer kemudian diaktifkan dalam PostgreSQL dengan perintah 

sebagai berikut: 

 

CREATE EXTENSION postgis; 

Selanjutnya memasukan data yang berformat .shp ke dalam PostgreSQL 

yang memiliki format .sql. Format yang berbeda ini perlu dilakukan 

konversi agar format .shp menjadi format .sql, konversi ini dilakukan 

menggunakan QGIS. Sebelum mengkonversikan, QGIS terlebih dahulu 

dikoneksikan dengan basis data pada menu browser dengan mengisi 

format yang disediakan dan jika berhasil akan tertulis “Connection to 

SIU_Jaringan_Listrik was successfull” seperti pada Gambar 3.29. 

 

 
Gambar 3.29 Mengkoneksikan Basis Data ke Dalam QGIS 
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Setelah konektivitas antara basis data dengan QGIS berhasil dilakukan, 

selanjutnya mengkonversikan data yang berformat .shp menjadi format 

.sql dengan menu yang telah disediakan pada menu DBManager dengan 

memilih pilihan import layer. Hal yang perlu diperhatikan ialah memilih 

Primary Key dan Source SRID yang digunakan pada data spasial. SRID 

yang digunakan ialah 32748 yang merupakan kode untuk sistem koordinat 

WGS 1984 dan sistem proyeksi UTM Zona 48S.  

 
Gambar 3. 30 Menu Import Layer 
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3.3.5 Diagram Penelitian 

 

Sehingga tahapan penelitian pada Tugas Akhir ini dapat digambarkan pada 

diagram penelitian pada Gambar 3.31. Berikut diagram penelitian pada 

Tugas Akhir ini. 

 

Gambar 3.31 Diagram Penelitian 


