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TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 

2.1  Penginderaan Jauh 
 

Penginderaan Jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data 

yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek daerah 

atau fenomena yang dikaji [2]. 

Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat 

pengindera atau alat pengumpul data yang disebut sensor. Sensor pengumpul 

data dari jarak jauh umumnya dipasang pada wahana yang berupa pesawat 

terbang, balon udara, satelit atau wahana lainnya [3]. Objek yang diindera 

adalah objek yang terletak dipermukaan bumi, di atmosfer dan di antariksa. 

Pengumpulan data dari jarak jauh tersebut dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan tenaga yang digunakan. Tenaga yang digunakan dapat 

berupa variasi distribusi daya, distribusi gelombang bunyi, atau distribusi 

gelombang elektromagnetik. Data penginderaan jauh dapat berupa citra 

(imagery), grafik, dan data numerik. Data tersebut dapat dianalisis untuk 

mendaoatkan informasi tentang objek, daerah atau fenomena yang diindera 

atau diteliti. Proses penerjemahan data menjadi informasi disebut analisis atau 

interpretasi  data. Apabila penerjemahan  tersebut  dilakukan  secara digital 

dengan bantuan komputer disebut dengan intrepretasi digital [4]. 

Analisis data penginderaan jauh memerlukan data rujukan seperti peta tematik, 

data statistik dan data lapangan. Hasil analisis yang diperoleh berupa informasi 

mengenai bentang lahan, jenis penutup lahan, kondisi lokasi dan kondisi 

sumber daya daerah yang diindera. Keseluruhan proses mulai dari 

pengambilan data, analisi data hingga penggunaan data disebut Sistem 

Penginderaan Jauh [4]. 

 
 

2.1.1    Satelit Pleiades 1-A 
 

Pleiades  1A dan  Pleiades  1B  merupakan  satelit  kembar  milik  Airbus 
 

Defence  and  Space.  Satelit  optis  Pleiades       dikembangkan       dan
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diluncurkan   oleh   AIRBUS   Defense  and   Space, Prancis. Diluncurkan 

melalui roket Russia Soyuz STA di Pusat Peluncuran Guiana, Kourou. 

Pleiades   memiliki   1   kamera   dengan   1   band   pankromatik   dan   4 

multispektral.  Pleiades  1A  diluncurkan  pada  bulan  Desember  2011 

sementara   Pleaides   1B   diluncurkan   pada   bulan   Desember   tahun 

berikutnya. Satelit Pleaides 1A dan 1B berada pada orbit yang sama namun 

terpisah jarak hingga 180 derajat sehingga dapat menyediakan citra hingga 

temporal harian. 

Satelit Pleiades dilengkapi sensor yang dapat membuat gambar berwarna 

dengan resolusi spasial 50 cm. Masing-masing satelit memiliki resolusi 

temporal 2 hari dengan jenis orbit heliosynchronous quasi-circular pada 

ketinggian orbit 694 km. 

Sensor resolusi tinggi Pleiades membuat gambar dalam mode pankromatik 

dengan resolusi 70 cm, yang di-resample hingga 50 cm di permukaan tanah. 

Dalam mode multispektral, kamera ini memotret gambar dengan resolusi 

2.8 m yang di-resample hingga 2 m. Penggabungan kedua jenis produk ini 

menghasilkan gambar berwarna dengan resolusi 50 cm [5] 

 
 

Gambar 2.1 Satelit Pleiades 1A 

Sumber: (AIRBUS Space & Defence) 
 

 
 

Tabel 2.1 Tabel Spesifikasi Satelit Pleiades 1A 
 

Metode Pencitraan Pankromatik Multispektral 

Resolusi Spasial pada Nadir 0,5m    GSD    pada 
nadir 

2m GSD pada 
nadir 
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Metode Pencitraan Pankromatik Multispektral 

Jangkauan Spektral 480 – 830 nm Biru   (430   – 

550 nm) 

Hijau  (490  – 

610 nm) 

Merah (600 – 

720 nm) 

IR Dekat (750 

– 950 nm) 

Lebar Sapuan 20 km pada nadir 
Pencitraan off-Nadir Hingga 47 derajat 

Tersedia opsi pemilihan sudut kemiringan 

Jangkauan Dinamik 12 bit per piksel 

Masa Aktif Satelit ± 5 tahun 

Waktu Pengulangan Setiap 1 Hari 

Ketinggian Orbit 694 km 

Waktu Lintasan Equatorial 10:15 AM 

Orbit Sun-synchronous 

Harga €10 per km2 untuk data arsip 
€17 per km2 untuk perekaman baru 

Luas Pemesanan Minimum 25 km2 untuk data arsip (jarak lebar min. 

500m) 
Minimum 100 km2  untuk perekaman baru (jarak 
lebar min. 5km) 

Level Proses Primer dan Ortho 

Tingkat akurasi 3m tanpa GCP (CE90) 
Kurang 1m dengan GCP 

Sumber: [6] 
 

2.2  Penentuan GCP 
 

GCP (Ground Control point) atau titik kontrol tanah adalah proses penandaan 

lokasi yang berkoordinat berupa sejumlah titik yang diperlukan untuk kegiatan 

mengkoreksi data dan memperbaiki keseluruhan citra yang akhirnya disebut 

sebagai proses rektifikasi. Tingkat akurasi GCP sangat tergantung pada jenis 

GPS yang digunakan dan jumlah sampel GCP terhadap lokasi dan waktu 

pengambilan. 

Lokasi ideal saat pengambilan GCP adalah titik yang dapat di identifikasi di 

peta dan dapat dikenali di lapangana seperti perempatan jalan, sudut jalan, 

perpotongan jalan pedestrian, kawasan yang memiliki warna menyolok, 

persimpangan rel dengan jalan dan benda/monumen/bangunan yang mudah 

diidentifikasi atau dikenal. Perlu dihindari pohon, bangunan, dan tiang listrik 

selain sulit diidentifikasi, karena kesamaannya yang tinggi.
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Syarat penentuan objek untuk titik kontrol adalah: 
 

a.   Obyek yang dijadikan GCP harus dapat diidentifikasi secara jelas dan 

akurat pada citra dalam resolusi tersebut. 

b.   Obyek harus berada pada permukaan tanah. 

c.   Obyek bukan merupakan bayangan. 

d.   Obyek tidak memiliki pola yang sama. 
 

e. Obyek merupakan permanen dan diam serta diyakini tidak akan 

mengalami perubahan atau pergeseran pada saat pengukuran global 

positioning system (GPS). 

f.   Bentuk obyek harus jelas dan tegas. 
 

g.   Warna obyek harus kontras dengan warna disekitarnya. 

h.   Terdapat akses menuju lokasi GCP. 

i. Bangunan dapat dipilih menjadi objek titik kontrol tanah dengan syarat 

adalah sebagai berikut: 

j.   Tidak ada objek lain selain bangunan 
 

k.   Merupakan bangunan konkrit / bukan bangunan sementara 
 

l.   Bukan bangunan bertingkat. Ketinggian bangunan maksimal 3 meter. 

m. Objek yang diukur merupakan sudut atap dan bukan sudut tembok 

bagian dalam bangunan. 
 

 
Gambar 2.2 Persebaran Titik GCP 

 

 

2.3  Pembentukan Topologi 
 

Topologi adalah metode matematis yang digunakan untuk mendefinisikan 

hubungan spasial [7]. Topologi merupakan cabang ilmu matematika yang 

berurusan dengan dua jenis objek titik – titik (nodes) dan garis – garis (arc,
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string, edge) dan satu tipe relasi dasar diantara objek terebut. Adanya topologi 

antara lain membuat penyimpanan data lebih efisien, sehingga pemrosesan 

data lebih cepat. Konsep dasar topologi adalah: 

a. Konektivitas (topologi arc-node) 
 

Arc dihubungkan satu dan lainnya dengan node. 

b. Luasan (topologi poligon-arc) 

Arc yang terhubung awal dan akhirnya menghasilkan suatu poligon. 

c. Kontiguitas (topologi kiri-kanan) 

Arc mempunyai arah dan sisi kiri dan kanan. ARCGIS menyajikan fitur peta 

dengan sekumpulan garis (arc) dan titik label serta hubungan antara garis 

dan titik yang bersambungan atau bersebelahan. Sebagai contoh, area atau 

poligon ditentukan oleh sekumpulan arc yang membentuk batasannya. Arc 

juga bisa membatasi dua poligon. Hubungan yang digunakan untuk 

mendefinisikan konektivitas atau kontiguitas dari fitur ini disebut  topologi.  

Dengan  menyimpan informasi  mengenai  lokasi  fitur relatif terhadap fitur 

lainnya, topologi memberikan basis absolut untuk menangani file koordinat 

(misalnya konektivitas, pencarian rute, kontiguitas, dsb). 

 
 

2.3.1    Topologi arc - node 
 

Garis disusun oleh titik-titik yang disebut vertex. Titik awal dan akhir suatu 

garis disebut node-awal dan node-akhir. Dengan menghubungkan setiap 

titik yang ada di suatu garis, ARCGIS mengetahui garis mana yang 

berhubungan dengan garis yang lain secara berurutan. Hubungan 

konektivitas tersebut disajikan menggunakan topologi arc-node. 

a. Semua arc mempunyai arah, yaitu dari node-awal (from-node) ke node- 

akhir (to-node). 

b. Setiap garis dibentuk oleh titik-titik koordinat (x,y) Hubungan antara 

sebuah arc dengan arc lainnya hanya bisa diformulasikan melalui 

sebuah node.
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2.3.2    Topologi poligon-arc 
 

Secara umum poligon direpresentasikan sebagai sekumpulan koordinat x,y 

yang saling berhubungan hingga membentuk suatu luasan. Selain daftar 

koordinat x,y, ARCGIS juga menyimpan informasi mengenai garis-garis 

mana yang membentuk poligon. Implementasi konsep ini pada ARCGIS 

sebagai berikut : 

a. Arc disimpan sebagai rangkaian koordinat x,y secara berurutan yang 

menentukan garis (misalnya, x1y1, x2y2, x3y3, dst.). Urutan koordinat 

tersebut menentukan arah arc. 

b. Semua arc pada coverage diberi nomor internal. 
 

c. Poligon didefinisikan oleh sejumlah arc dan daftar arc yang menyusun 

batasnya. Poligon 3 pada contoh berikut dibatasi oleh empat buah arc, 

termasuk yang membentuk ‘island’. Arah arc ditentukan dengan tanda 

arc yang terdapat pada daftar. Tanda ‘-’ berarti bahwa arc tersebut harus 

diputar untuk membuat simpul (loop) poligon tertutup. 

 
 

2.3.3    Topologi kiri-kanan 
 

Setiap garis mempunyai node-awal dan node-akhir, sehingga arah garis 

dapat diketahui poligon yang menggunakan satu garis bersama-sama 

merupakan poligon yang bertetangga atau berdekatan. ARCGIS 

menyimpan informasi mengenai setiap poligon disertai informasi mengenai 

poligon-poligon di sebelah kiri kanannya. Hal tersebut terdapat dalam 

topologi kiri-kanan, yang menyimpan informasi berikut: 

a.   Setiap    garis    dibentuk    oleh    titik-titik    koordinat    x,y    yang 

membentuknya 

b.   Setiap garis mempunyai informasi mengenai poligon mana yang ada 

di sisi kiri dan di sisi kanannya 

c.   Poligon yang menggunakan garis yang sama. 
 

 
 

2.4   Geodatabase 
 

Untuk memudahkan membangun geodatabase, maka dalam proses entry 

data spasial vektor baik berupa poligon, polyline, point harus diberi coding
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data sesuai dengan arti, makna, isi atau kandungan dari setiap data spasial 

tersebut [8]. 

 

Gambar 2.3 Tahapan Pembuatan Geofatabase 
 

 

Perancangan geodatabase, perlu mempertimbangkan sebagai berikut: 
 

a.   Data seperti apa yang akan disimpan dalam database. 

b.   Dalam proyeksi apa, data tersebut akan disimpan. 

c.   Menetapkan aturan tentang bagaimana data tersebut dapat dimodifikasi. 

d.   Mengorganisir Object Classes dan Sub-Type. 

e.   Pemeliharaan Relationships antar Object dari jenis yang berbeda. 

f.   Apakah database dalam Networks. 

g.   Apakah database menyimpan Objects. 

Komponen Database :
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Gambar 2.4 Komponen Geodatabase 

Suatu daerah/wilayah mengandung berbagai data antara lain bentukan fisik 

(sungai, danau, dataran rendah, perbukitan, jenis tanah dan batuan),  bentuk 

peruntukan lahan pemukiman, jalan, saluran irigasi, sawah, tegalan, hutan), 

batas  wilayah administrasi (desa, kecamatan) dan data sosial dan ekonomi 

dan sebagainya. 

 
 

2.5  Kartografi Peta 
 

Kartografi merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan 

visualisasi dari informasi geospasial atau dalam pengertian populer dapat 

dikatakan sebagai sebuah disiplin yang melibatkan ilmu, teknik serta seni di 

dalam pembuatan desain peta dan produksi peta [9]. Sedangkan menurut 

International Cartographic Association (ICA), kartografi adalah seni, ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dibuat bersama menjadi satu keilmuan 

sebagai  dokumen dan  karya seni  [10].  Sesuai  dengan  definisi  kartografi 

menurut ICA, maka ruang lingkung pekerjaan kartografi dimulai dari: 

a.   Pembuatan desain peta (meliputi beberapa tahapan seperti pembuatan 

simbol peta, tata letak peta, penggambaran, pemilihanteks dan nama – 

nama geografis dan proses produksi).
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b.   Pengolahan data (penentuan sistem proyeksi peta,pemilihan metode 

penyajian relief dan konstruksi peta). 

c.   Proses penyajian hasil akhir (penentuan teknologi kartografi untuk 

produk akhir). 

Kartografi didefinisikan sebagai pembuatan data spasial yang dapat diakses, 

menekankan visualisasinya dan memungkinkan berinteraksi dengannya, yang 

berhubungan dengan masalah – masalah geospasial [11]. Kartografi bertujuan 

untuk menghilangkan kesalahan penafsiran informasi asli sempai kesalahan 

pemahaman pembaca peta dalam menarik kesimpulan. Selain itu tujuan lain 

dari kartografi adalah untuk mengumpulkan dan menganilisis data dari hasil 

ukuran yang terdiri dari berbagai pola atau unsur permukaan bumi dan 

menyatakan secara grafis dengan skala yang sedemikianrupa sehingga unsur 

– unsur tersebut dapat dipamahami dan dimengerti secara jelas. 
 

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu kartografi tidak 

berhenti hanya pada kartografi analog. Adanya teknologi infomasi yang sangat 

maju,seperti PC (Personal Computer) membuat kartografi berkembang 

menjadi kartografi digital yang memanfaatkan perkembangan dari teknologi 

informasi. Kartografi digital mempermudah seorang kartografer (sebutan 

untuk orang yang membuat peta). 

 
 

2.6  Peta Dasar 
 

Peta dasar adalah suatu  gambaran dari berbagai komponen yang terpilih 

didalam  suatu  daerah   pemetaan.  Komponen-komponen  tersebut  harus 

memiliki hubungan dengan topografi, sehingga jika komponen – komponen 

tersebut  tidak  memiliki  hubungan,  maka  menjadi  tidak  bermanfaat  dan 

informasi yang dipetakan tersebut menjadi tidak berguna karena tidak dapat 

dilokalisasi (diplot) dan dievaluasi terhadap kondisi-kondisi yang diharapkan 

dan akhirnya hanya digunakan sebagai dasar perbandingan pada suatu daerah 

saja. Informasi dan peta topografi yang terbaru merupakan kebutuhan yang 

mutlak, karena kesalahan biasanya terjadi karena penggunaan material dasar 

(peta topografi atau foto udara) yang lama dan tidak teliti [11].
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Berdarakan Undang – Undang No 4 Tahun 2011, Peta dasar merupakan peta 

yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di 

permukaan bumi, digambarakan pada suatu bidang datar dengan skala, 

penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Peta dasar digunakan sebagai 

acuan dalam pembuatan peta tematik yang digunakan dalam penyusunan peta 

rencana tata ruang yang sesuai dengan ketelitian dan spesifikasi teknis yang 

meliputi kerincian, kelengkapan data dan atau informasi georeferensi dan 

tematik, skala, akurasi, format penyimpanan digital termasuk kode unsur, 

penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi serta 

kelengkapan muatan peta. Unsur unsur yang harus terdapat dalam peta dasar 

adalah sebagai berikut: 

a.   Batas Administrasi 
 

b.   Batas Wilayah Perkotaan (BWP) 
 

c.   Perairan/Hidrografi 
 

d.   Jaringan Transportasi 

e.   Bangunan 

f.   Tutupan Lahan 
 

g.   Toponimi/Nama    lokasi    (memerlukan    survei    lapangan    untuk 

pendetailan/crosscheck) 

 
 

2.6.1    Batas Administrasi 
 

Batas administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan 

urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa 

[12].  Dalam  pembuatan  peta dasar batas  administrasi  dapat  diperoleh 

dengan cara digitasi dan data sekunder dari instansi resmi. Sebagai data 

sekunder, batas administrasi akan ditambahkan sebagai batas wilayah pada 

geodatabase hasil tahapan digitasi. Batas wilayah tersebut perlu diverifikasi 

kebenarannya dan dikonfirmasikan ke pemerintah daerah setempat pada 

saat tahapan survei kelengkapan lapangan.
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2.6.2    Batas Wilayah Perkotaan 
 

Bagian wilayah perencanaan biasanya ditetapkan berdasarkan batas 

administrasi atau batas fisik kota. Batas fisik kota dapat dilihat dari citra 

satelit, dimana tutupan lahan perkotaan didominasi oleh lahan terbangun, 

sedangkan kawasan pedesaan didominasi oleh wilayah vegetasi atau 

pertanian. Data batas wilayah perkotaan (BWP) harus dilengkapi dengan 

batas sub BWP. 

 
 

2.6.3    Perairan/Hidrografi 
 

Kategori perairan/hidrografi, proses digitasi dumulai dari sungai besar 

dilanjutkan anak sungai, dan kemudian sungai musiman, pengelompokan 

tersebut berdasarkan kriteri berikut: 

Tabel 2.2 Kategori Perairan/Hidrografi 
 

Fitur Ukuran Lebar Sungai 

Sungai Besar Lebar sungai ≥ 0,5 milimeter x 

skala peta 

Anak Sungai Lebar sungai < 0,5 milimeter x 
skala peta 

Sungai musiman Lebar sungai < 0,5 milimeter x 
skala peta, dan sungai tidak selalu 
tergenang air. 

 

 

Proses digitasi harus dimulai dari hulu ke muara. Dalam satu daerah aliran 

sungai (DAS), segmen garis sungai harus terhubung satu dengan lainnya 

membentuk satu jaringan yang bermuara pada satu titik. Sungai dan alur 

dapat bermuara pada garis pantai, garis tepi danau, garis tepi air rawa atau 

garis tepi perairan lainnya. Pada daerah karst, aliran sungai dapat terhenti 

tanpa diketahui kelanjutan muaranya. Bentuk topografi daerah karst 

dicirikan dengan banyak cekungan. 

 

Gambar 2.5 Contoh Digitasi Perairan/Hidrografi
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2.6.4    Jaringan Transportasi 
 

Digitasiunsur peta rupbumi untuk jaringan jalan harus memenuhi kriteria: 
 

1. Semua jaringan transportasi yang dapat terlihat pada citra harus di- 

digitasi sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

2.    Digitasi   jaringan   transportasi   dilakukan   pada   garis   tengahnya 
 

(centerline). 
 

3. Jaringan transportasi tidak terputus pada lokasi perpotongan dengan 

sungai. 

4.    Semua jaringan transportasi yang ada pembatas tengah atau lebarnya 
 

≥ 0,5 milimeter x skala peta harus di-digitasi 3 garis (2 bahu jalan dan 
 

1 pembatas tengah sebagai centerline). 
 

 
 

2.6.5    Bangunan 
 

Digitasi unsur – unsur  peta rupabumi 2 dimensi (2D) untuk kategori 

bangunan dan fasilitas umum harus memenuhi ketentuan berikut: 

1. Semua  bangunan  di-digitasi  sesuai  dengan  ukuran  dan  bentuk 

sebenarnya 

2.    Bangunan di-digitasi pada atap bangunan. 
 

3. Kumpulan bangunan/gedung yang berjarak rapat antara satu dengan 

yang lan dapat dibuat sebagai satu kesatuan, dan dipisahkan dengan 

garis sharing boundary. 

 
 

2.6.6    Tutupan Lahan 
 

Konsep penutup lahan menggunakan pendekatan penginderaan jauh, 

sehinggan pendefinisan objek penutup lahan merupakan campuran antara 

pentup dan penggunaan lahan. Klasifikasi penggunaan/tutupan lahan yang 

digunakan adalah klasifikasi tersendiri yang dibuat secara sederhana yang 

banyak mencirikan penggunaan lahan pada area budidaya/aktifitas manusia 

dan disesuaikan dengan kebutuhan pemetaan.
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Gambar 2.6 Kategori Tutupan Lahan 
 

 

2.6.7    Toponimi 
 

Toponimi merupakan representasi sebaran objek penting, fasilitas umum 

dan sosial. Data toponmi didapatkan dari hasil lapangan dan interpretasi. 

Karakteristik data toponimi yaitu: 

1.    Point toponimi ditempatkan pada lokasi yang mewakili objek – objek. 
 

2. Toponimi menjelaskan tidak hanya tipe objek, tetapi sampai pada 

nama objek. 

 
 

2.7  Sistem Informasi Geografis 
 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah sebuah sistem yang didesain untuk 

menagkap,    menyimpan,    memanipulasi,    menganalisa,    mengatur    dan
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menampilkan seluruh jenis data geografis [13]. Sistem informasi geografis 

dapat disimpulkan sebagai gabungan dari kartografi, analisis statistik dan 

teknologi basis data (database). SIG tidak lepas dari data spasial, yang 

merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan di 

antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari 

informasi dimana didalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk 

permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan dan atmosfer. 

Sistem informasi geografis memiliki konsep real world, yaitu cara bagaimana 

SIG mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan model menjadi 

sebuah sistem informasi geografis (SIG) yang dapat disimpan, dimanipulasi, 

diproses, dan dipresentasikan. SIG merepresentasikan real world dengan data 

spasial yang terbagi atas dua data yaitu data raster dan data vektor. 

 
 

2.7.1    Data Vektor 
 

Dalam data vektor, bumi direpresentasikan sebagai suatu mosaik yang 

terdiri atas garis (arcline), polygon, titik/point dan nodes (titik perpotongan 

antara dua buah garis). 

 
 

Gambar 2.7 Contoh Data Vektor 
 

Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan, 

model ini berbasiskan titik dengan nilai koordinat (x,y) untuk membangun 

objek spasial. Objek yang dibangun terbagi menjadi tiga bagian lagi yaitu 

berupa titik (point), garis (line) dan area (polygon). 

a.   Titik (point)
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Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada 

suatu objek. Titik dapat mempunyai dimensi tetapi dapat 

ditampilkan dalam bentuk simbol baik pada peta maupun pada 

layar monitor. 

b.   Garis (line) 
 

Garis merupakan bentuk linear yang menggabungkan dua atau 

lebih titik dan mempresentasikan objek dalam satu dimensi. 

c.   Area (polugon) 
 

Polygon merupakan representasi objek dalam dua dimensi. 
 

 
 

2.7.2    Data Raster 
 

Data raster (atau disebut juga dengan sel piksel) adalah data yang 

dihasilnya dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis 

direpresentasikan sebagai struktur pixel (picture element). Pada data raster, 

resolusi data 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 suatu pixel, semakin 

tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk mempresentasikan batas 

– batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, 

vegetasi, suhu tanah dan sebagainya. 

 
 

Gambar 2.8 Contoh Data Raster 
 

Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file, semakin 

tinggi resolusinya pixel-nya semakin besar pula ukuran file-nya. 

Keuntungan utama dari data vektor adalah ketepatan dalam 

mempresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus [13] 


