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PENGERTIAN BASIS DATA DAN 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 
       

Dalam pengelolaan data diperlukan suatu sistem yang memudahkan pengguna agar data 

tersebut dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Sistem pengelolaan ini lebih 

dikenal dengan sistem basis data. Untuk dapat memahami hal ini diperlukan berbagai 

penjelasan yang berhubungan dengan sistem basis data. 

 Pada masa sebelum era komputerisasi, sistem pengelolaan data dan informasi 

sebenarnya sudah dilakukan oleh para pengelola data dan informasi tersebut, meskipun 

masih disajikan dalam bentuk manual yang sepenuhnya ditangani oleh tenaga manusia. 

Data maupun informasi tekstual yang disajikan pada waktu itu, biasanya hanya 

disajikan dalam bentuk daftar ataupun tabel yang hanya diketik dengan mesin ketik. 

Demikian pula data spasial yang dihasilkan, umumnya berupa peta-peta yang digambar 

secara manual oleh para pengelola data dan informasi. Hal ini tidak lain karena adanya 

kebutuhan dalam aktivitas manusia yang selalu berhubungan dengan fenomena-

fenomena geografis. Data dan informasi tersebut pada hakekatnya merupakan 

representasi dari dunia nyata yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk yang lebih 

sederhana sehingga bisa diinterpretasikan secara mudah dalam bentuk lembaran-

lembaran peta. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yang antara lain dalam rangka 

penggunaan data dan informasi yang digunakan secara rutin seperti untuk keperluan 

data statistik, sampai dengan penggunaan data dan informasi untuk keperluan 

perencanaan untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu. Hal ini 

disebabkan karena apapun bentuk aktivitas manusia, selalu berkaitan dengan urusan 

kebumian atau geografis. Untuk keperluan-keperluan seperti itulah biasanya digunakan 

cara dengan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Geografis yang dikenal 

dengan istilah SIG atau Geographical Information System  (GIS).  

 Pada era komputerisasi, selanjutnya SIG dikembangkan dengan menggunakan 

alat bantu berupa komputer. Seseorang yang akan mengelola SIG, mulai bisa 

menggunakan komponen-komponen SIG yang selain berupa sumberdaya manusia nya 

MODUL  

II 
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(brainware). Juga berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

Ketiga  komponen  ini  mutlak diperlukan dan merupakan suatu sistem  yang harus ada  

ketiga-tiganya. Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka sistem itu 

sendiri tidak akan mungkin bisa dijalankan. Apabila dikaji pengertian Sistem Informasi 

Geografis (SIG) kata demi kata, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sistem 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, suatu sistem dapat diartikan sebagai 

sekumpulan elemen yang saling berintegrasi dan saling ketergantungan dalam 

lingkungan yang dinamis untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini digunakan 

untuk mewakili pendekatan sistem yang digunakan dalam SIG, dengan 

lingkungan yang kompleks dan komponen yang terpisah-pisah. Sistem 

digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penanganan yang terintegrasi. 

Teknologi computer dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk pendekatannya. Oleh 

karena itu, hamper semua sistem informasinya berdasarkan pada komputer. 

2. Informasi 

Informasi yang digunakan adalah berasal dari pengolahan sejumlah data. Dalam 

SIG, informasi memiliki volume yang besar. Setiap objek geografi memiliki 

pengaturan data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat 

terwakili dalam peta. Dalam SIG, semua data harus diasosiasikan dengan objek 

spasial yang dapat ditunjukkan dalam suatu peta. Ketika data tersebut 

diasosiasikan dengan permukaan geografi yang representative, data tersebut 

mampu memberikan informasi dengan hanya meng-klik mouse komputer pada 

objek. Namun yang sangat perlu diketahui dan diingat bahwa semua informasi 

adalah data, tapi tidak semua data merupakan informasi.  

3. Geografis 

Istilah geografis digunakan dalam SIG karena setiap SIG yang dibangun selalu 

didasarkan pada geografi atau spasial. Objek ini mengarah pada spesifikasi 

lokasi dalam suatu ruang. Objek juga bisa berupa fisik, budaya, atau ekonomi. 

Penanmpakan tersebut ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran 

yang representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataannya di bumi. 

Simbol, warna, dan model garis digunakan untuk mewakili setiap spasial yang 

berbeda pada peta dua dimensi. Teknologi komputer telah mampu membantu 
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proses pemetaan melalui pengembangan pembuatan peta secara otomasi yang 

disebut dengan Computer Aided Cartography (CAC) dan Computer Aided 

Desain (CAD).  

Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan 

pengertian Basis Data dan  Sistem Informasi Geografis (SIG). Adapun indikatornya 

adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Dasar Basis Data, Konsep Dasar 

SIG, Definisi SIG, Cara Kerja SIG, dan mampu menjelaskan Kemampuan SIG.  

Modul II ini akan mempelajari secara umum Pengertian Basis Data dan  Sistem 

Informasi Geografis. Secara terperinci akan dibahas tentang Pengertian Basis Data, 

tentang pengertian  basis data dan sistem basis data, pendekatan basis data serta 

kelebihan dan kekurangan pendekatan basis data,  Konsep Dasar Sistem Informasi 

Geografis, Definisi Sistem Informasi Geografis, Cara Kerja Sistem Informasi Geografis 

dan Kemampuan Sistem Informasi Geografis. Apabila mahasiswa disiplin mengikuti 

semua petunjuk dan perintah yang ada dalam modul ini dan memperoleh hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ada, maka mahasiswa baru bisa mempelajari modul berikutnya. 

 

PENGERTIANDAN PENDEKATAN BASIS DATA , 

KEBEBASAN PROGRAM DATA, FASILITAS LAIN 

SMBD, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 

PENDEKATAN BASIS DATA, BASIS DATA DAN SMBD 

 
A. PENGERTIAN DAN PENDEKATAN BASIS DATA 

Untuk dapat memahami pengertian sistem basis data secara benar. diperlukan 

penjelasan awal mengenai definisi sistem, data dan basis data.  

1. Sistem adalah suatu kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen 

yang diatur dan diorganisir menurut satu tata cara atau struktur tertentu yang 

saling berhubungan/keterkaitan sehingga berfungsi secara efektif. 

2. Data    adalah bahan dasar yang diolah/diproses untuk suatu keperluan. Data 

dapat berupa fakta, keadaan, kondisi, dan fenomena. Untuk suatu keperluan 

data akan dikumpulkan, disimpan, dan dapat dimanipulasi sedang sumber 

data sebagai contoh adalah peta, buku statistik, buku telepon, komputer, 

survei lapangan dan lain sebagainya. 
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3. Basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data tentang suatu benda atau 

kejadian yang saling berhubungan satu sama lain. Basis data harus dapat 

digunakan bersama (shared), baik secara sistem maupun oleh pemakai. Data 

yang disimpan dalam basis data memiliki persyaratan tertentu yaitu : 

beraturan, sistematis, tidak berlebihan (non-redundant) dan bersifat tunggal 

(not repeated). 

Menurut pengertian diatas basis data mempunyai berbagai sumber data dalam 

pelaksanaan pengumpulan data, mempunyai variasi derajad interaksi kejadian dari dunia 

nyata dan beberapa pemakai untuk berbagai kepentingan. Data yang tersimpan dalam 

basis data bervariasi dalam jumlah dan tingkat kompleksitasnya.  

Cara yang termudah untuk meredusir adanya ketidak konsistenan data adalah 

dengan mengeliminasi duplikasi data yang tidak perlu (unnecessary duplication data). 

Untuk itu data harus disimpan dalam suatu pool bersama (common pool) yang dapat 

dibagi pakai diantara sistem-sistem aplikasi. Berikut ini gambar View Basis Data dari 

berbagai sistem aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. View Basis Data 

Hal-hal penting yang perlu diketahui dalam pendekatan basis data adalah : 

1. Duplikasi data yang tidak perlu adalah redundant (berlebihan), dalam 

pengertian tidak memberikan adanya informasi baru. 

Aplikasi 

A 

 

Aplikasi 

D 

 

Aplikasi 

C 

 

Aplikasi 

B 

 

BASIS 

DATA 
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2. Berbagipakai data menjamin konsistensi data, tetapi akan muncul masalah 

lain yaitu : masalah keamanan data dan pemeliharaan data yang tidak 

produktif (unproductive maintenance) 

3. Untuk menjamin adanya keamanan data, setiap program dibuat sehingga 

hanya dapat menngakses item yang diperlukan saja.  

Sebagai contoh terlihat pada Kasus berikut : File produk (yang disatukan) dibagipakai 

antara sistem katalok dan sistem stok, maka program perubahan harga hanya boleh 

mengambil NO_PROD, dan HARGA; sedang perubahan stok hanya boleh mengambil 

NO_PROD, JUML_STOK dan seterusnya sebagaimana tabel  1, dibawah ini. 

 

Tabel 1.  Item data yang diperlukan oleh setiap program 

 

Dal

am 

sist

em 

basi

s 

data 

, 

pent

erje

mahan antara global view data didalam basis data dan local view yang diinginkan oleh 

setiap program aplikasi (local view) dilaksanakan oleh satu perangkat lunak yang 

dikenal sebagai DBMS (Data Base Management System) atau Sistem Manajemen Basis 

Data (SMBD) Secara rinci lihat gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

Sistem Program Item yang diperlukan oleh Program 

Katalog Perubahan Harga 

Print Katalog 

Perubahan Produk 

NO_PROD, HARGA 

NO_PROD, DES_PROD, HARGA 

NO_PROD, DES_PROD, HARGA, 

JUML_STOK, LEV_ORDER 

 

Stok Perubahan Stok 

Laporan Re-order 

NO_PROD, JUML_STOK 

NO_PROD, DES_PROD, JUML_PROD, 

LEV_ORDER 

 

View dari Prog. Perubahan produk 

NO_PROD    DES_PROD    HARGA    JML_STOK      LEV_ORDER 

View dari Prog. Perubahan Stok View dari Prog. Lap. Pemesanan 
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Gambar 2. SMBD sebagai interface antara view Basis data Global dengan Program 

Aplikasi 

 

Kumpulan data yang saling terkait  disimpan bersama-sama dengan sesedikit 

mungkin redundancy untuk melayani satu atau lebih pengguna dalam penyajian yang 

optimum. Ide pemisahan antara program aplikasi dengan data sebenarnya yang 

disimpan merupakan konsep utama dari sistem basis data. Konsep ini sikenal sebagai 

kebebasan program/data atau biasa disingkat sebagai kebebasan data (data 

independence). 

 

B. KEBEBASAN PROGRAM/ DATA 

Kebebasan program/data pada Data Base Management System (DBMS) 

memberi kemungkinan untuk mengatasi masalah pemeliharaan yang tidak produktif 

(unproductive maintenance). Pemeliharaan data termasuk menyangkut penambahan 

item data. 

Penambahan Item Data 

Dengan melihat kasus diatas sesuai gambar 1 dan 2, adanya penambahan data dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sistem stok diperlukan untuk mengatasi apabila terjadi masalah jumlah stok, 

(dapat berada pada level reorder dan level stok minimum). 

NO_PROD     JML_STOK 

View dari Prog. Print Katalog View dari Prog. Perubahan Harga 

NO_PROD    DES_PROD    HARGA    JML_STOK      

LEV_ORDER 

NO_PROD    DES_PROD    JML_STOK      LEV_ORDER 

NO_PROD     HARGA NO_PROD     DES_PROD     HARGA 

SMBD 

View dari Basis Data Global 
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2. Penambahan informasi stok minimal ke basis data dengan item MIN_STOK 

dalam file produk dimaksudkan untuk keperluan Program Perubahan 

Produk dan Re-order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perubahan pada Global dan Local View adanya penambahan item data 

Apabila tidak ada SMBD yang dapat mengisolasi program-program dari adanya 

perubahan item, maka semua program perlu diubah agar konsisten dengan adanya 

perubahan record. Dengan adanya SMBD hanya Program re-order dan Perubahan 

produk yang perlu diubah. Dan  tetap perlu adanya informasi ke SMBD tentang : 

1. Perubahan format basis data 

2. View baru yang diperlukan program re-order 

3. View baru yang diperlukan program perubahan produk. (lihat gambar 3). 

Sebagai catatan : SMBD mampu menangani penambahan item data baru secara 

lebih sederhana dan handal. Macam-macam pemeliharaan selain penambahan item data 

yaitu : 

1. Perubahan format item 

2. Perubahan organisasi file (sekuensial/acak) 

3. Perubahan media penyimpanan. 

View dari Prog. Perubahan produk 

NO_PROD    DES_PROD    HARGA    JML_STOK      LEV_ORDER     MIN_STOK 

View dari Prog. Perubahan Stok 

NO_PROD     JML_STOK 

View dari Prog. Lap. Pemesanan 

View dari Prog. Print Katalog View dari Prog. Perubahan Harga 

NO_PROD    DES_PROD    HARGA    JML_STOK      LEV_ORDER   

MIN_STOK 

NO_PROD    DES_PROD   JML_STOK   LEV_ORDER    MIN_STOK 

NO_PROD     HARGA NO_PROD     DES_PROD     HARGA 

SMBD 

View dari Basis Data Global 
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C. FASILITAS LAIN SMBD 

Fasilitas lain yang terdapat dapat SMBD adalah : 

1. Struktur data; basis data merupakan sekumpulan items yang terstruktur 

dengan cara yang logis, sehingga SMBD harus menyediakan fasilitas 

strukturisasi data yang dapat menyatakan hubungan yang komplek yang 

mungkin terjadi antar data item. 

2. Validasi dan recoveri data; diperlukan SMBD untuk melakukan validasi 

data sebelum data disimpan dan harus mempunyai prosedur recoveri yang 

komprehensip. 

3. Monitoring dan timing; diperlukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya 

konflik kepentingan dari berbagai program aplikasi. Misal aplikasi A dan B 

ingin mengakses  data yang sama. Sehingga perlu ditetapkan kompromi 

solusi yang dapat diterima bersama. 

 

4. User Language Interfaces; program-program aplikasi memerlukan interface 

dengan basis data. Salah satu solusi dengan mengembangkan bahasa High 

Level yang ada seperti, CBOL, FORTRAN, ALGOL dsb dengan 

menambhakan perintah-perintah yang didesain secara spesifik untuk 

memanipulasi basis data. 

  

D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENDEKATAN BASIS DATA 

Pendekatan basis data memberikan berbagai kelebihan dan kekurangan. 

Beberapa kelebihan dari pendekatan basis data  dapat dituliskan di sini yaitu : 

1. Pemusatan kontrol data; dengan satu SMBD dapat menjamin terpeliharanya 

standar kualitas data dan keamanan pembatasan pemakaian data, menghindari 

konflik dan integritas data terjaga. 

2. Pemakaian data bersama; dengan SMBD informasi dalam basis data dapat 

digunakan bersama secara efektif dan fasilitas penanganan data dalam SMBD 

dapat untuk mengembangkan program aplikasi baru. 

3. Data yang bebas; program aplikasi dengan bentuk data secara fisik terpisah. 
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4. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru; akan lebih mudah jika 

menggunakan fasilitas pada SMBD. 

5. Pemakaian data secara langsung; data dapat diakses secara langsung melalui 

jendela pemakai. 

6. Data yang berlebihan dapat dikontrol; dengan SMBD dapat menurunkan 

tingkat redundancy dan pengelolaan proses pembaruan data. 

7. Pandangan pemakai; SMBD dapat memberikan kemudahan untuk membuat 

dan memelihara jendela pemakai (user interface) sesuai dengan pandangan 

pemakai terhadap basis data. 

 

Kekurangan/ kelemahan  yang ada sebagai berikut : 

1. SMBD cenderung mahal; dalam pengadaan perangkat lunak dan keras 

termasuk biaya pemeliharaan dan penyediaan sumber daya manusia. 

2. Sistem yang sangat kompleks; semakin komplek suatu sistem akan 

memungkinkan semakin besar kesalahan dan sulit dalam pemeliharaan data. 

3. Resiko data terpusat; memungkinkan terjadinya kehilangan data dalam proses 

aplikasi. 

 

BASIS DATA DAN  SMBD 

Agar dapat menerapkan penggunaan basis data dan SMBD secara benar 

diperlukan pengertian di bawah ini, yaitu: 

1. Penggunaan basis data memberikan keuntungan dalam berbagi pakai data. 

2. Fungsi SMBD untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam 

penggunaan basis data. 

 

KONSEP DASAR, DEFINISI, CARA KERJA,  

& KEMAMPUAN  

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 
A.  KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

Sistem Informasi Geografis telah berkembang sejak sekitar tahun 1970-an yang 

khusus dibangun untuk menangani masalah informasi yang berreferensi geografis. 
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Meskipun pada awalnya sistem ini dibangun tidak dengan memanfaatkan fasilitas 

komputer, namun dalam perkembangannya apalagi di era komputerisasi seperti 

sekarang ini, SIG tidak akan berarti sama sekali apabila diaplikasikan tanpa 

menggunakan komputer. Masalah informasi yang bereferensi geografis pada dasarnya 

menyangkut pengorganisasian data dan informasi, penempatan informasi pada lokasi 

tertentu, dan melakukan komputasi termasuk pemberian ilustrasi keterhubungan satu 

dengan lainnya (koneksi), serta analisa-analisa spasial lainnya.  

Presentasi data dalam SIG adalah merupakan interpretasi dari dunia nyata yang 

dapat disimpan dan diproses untuk dapat disajikan dalam bentuk-bentuk yang sederhana 

dan sesuai dengan kebutuhan. Berbagai definisi SIG diekmukakan oleh para penulis 

menurut versi dan gaya bahasanya masing-masing. Dari berbagai definisi tersebut pada 

hakekatnya sama yaitu adanya sistem komputer, peta digital, koordinat geografis, dan 

tujuan pembangunannya. SIG mendeskripsikan objek di permukaan bumi khususnya 

dalam hal data spasial yang berkaitan dengan koordinat geografis (seperti lintang dan 

bujur), data non spasial atau data atribut yang tidak terkait dengan posisi geografi 

(seperti warna, tekstur, dll), dan hubungan antara data spasial dan data atribut tersebut 

serta waktu perolehannya. SIG dapat memadukan antara data spasial dan data atribut 

objek yang dihubungkan secara geografis di bumi atau georeferensi (oleh beberapa 

penulis, data semacam ini sering disebut juga dengan istilah data geospasial). Selain itu 

SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur data, dan melakukan analisis data yang 

akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan  

keputusan  pada  masalah  yang  berhubungan dengan geografi. Hal ini dapat dilakukan 

karena dalam pembangunan SIG yang paling penting adalah bagaimana bisa dibangun 

basis data yang akan melakukan manajemen data yang dikelola dalam SIG. Kunci 

utama SIG adalah terletak pada keberadaan basis data geografis dalam komputer yang 

berfungsi untuk merubah data menjadi informasi yang dikehendaki secara digital. 

 Komponen utama SIG secara garis besar terdiri dari perangkat keras (hardware) 

yang berupa digitizer, scanner, central processing unit (cpu), hard-disk, layar monitor 

atau visual display unit (vdu), perangkat lunak seperti ArcView, Arc/Info, MapInfo, 

AutoCAD, dll, organisasi (manajemen) dan pengguna (user). Kombinasi antara keempat 

komponen ini akan menentukan keberhasilan suatu aplikasi SIG. Aplikasi SIG dapat 

digunakan untuk berbagai kepentingan selama data yang diolah memiliki referensi 
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geografi. Data yang diinputkan tentunya merupakan objek yang dapat disajikan dalam 

bentuk fisik serta memiliki lokasi keruangan (spasial). Tujuan pokok dari pemanfaatan 

SIG adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan 

tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Ciri utama data yang bisa 

dimanfaatkan dalam SIG adalah data yang telah terikat dengan lokasi. Data spasial nya 

berupa data yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. 

Sedangkan data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan 

berbagai objek sebagai data spasial.  

Menurut Petrus Paryono (1994:7), penyajian data spasial  mempunyai tiga 

bentuk dasar yaitu dalam bentuk titik (point), bentuk garis (line), dan bentuk area 

(polygon). Titik (point) merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat (x,y) 

yang menunjukkan lokasi suatu objek (contoh : titik ketinggian, lokasi suatu kota, lokasi 

mata air, lokasi tiang listrik, lokasi gunung, dll). Garis (line) merupakan sekumpulan 

titik-titik yang membentuk suatu kenampakan memanjang (contoh : jalan, sungai, garis 

kontur, jaringan listrik, jaringan telepon, dll). Sedangkan area (polygon) adalah 

kenampakan yang dibatasi oleh suatu garis yang membentuk suatu ruang homogen 

(contoh : pulau, danau, bidang tanah, batas penggunaan tanah, batas areal kawasan 

hutan, batas daerah banjir, dll). Struktur data spasial terdiri dari dua model yaitu model 

data vektor dan model data raster. Data vektor direkam dalam bentuk koordinat titik 

yang menampilkan kenampakan data berupa titik, garis dan area. Sedangkan data raster 

adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak-kotak segiempat seperti grid-grid, 

sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Adapun data atribut nya bisa berupa tabel 

ataupun daftar yang berisi penjelasan dari masing-masing data spasialnya. Keunikan 

seperti inilah yang menjadi kelebihan dari SIG dimana data spasialnya selalu 

berkorelasi dengan data atributnya.  

Kelebihan-kelebihan lain dalam penerapan SIG antara lain : penanganan data 

geospasial menjadi lebih baik dan dalam format tertentu yang sudah baku, pemutakhiran 

data (updating)  menjadi lebih mudah, data dan informasi lebih mudah dicari (query) 

apabila segera diperlukan, data dan informasi mudah untuk dipanggil kembali 

(retrieval),  data geospasial mudah dipertukarkan (data exchange), efisiensi dan 

peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, penghematan waktu dan biaya, 

keputusan yang diambil menjadi lebih baik, dll. Sebaliknya, faktor kekurangan dari 
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penerapan teknologi SIG juga perlu diperhitungkan. Beberapa kekurangan tersebut 

antara lain : memerlukan biaya dalam penanganan masalah teknis dalam mengkonversi 

data manual menjadi data digital seperti pelaksanaan digitizing, scanning, termasuk 

pengkonversian koordinatnya, perlunya pengadaan komputer baik perangkat kerasnya 

maupun perangkat lunaknya dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan, biaya yang 

besar dalam instalasi awal suatu sistem yang akan digunakan, perlu penyediaan 

sumberdaya manusia sebagai tenaga terampil melalui pelatihan.   

Sistem Informasi Geografis (SIG) sebetulnya bisa dianggap sebagai multi 

disiplin ilmu karena beberapa operasionalisasinya memadukan beberapa disiplin ilmu. 

Beberapa disiplin ilmu yang sering berhubungan dengan operasionalisasi SIG tersebut 

diantaranya adalah disiplin ilmu Geografi, Geodesi, Kartografi, Penginderaan Jauh, 

Ilmu Komputer, Fotogrametri, Matematika, Statistika, Ilmu Ukur Tanah, Teknik 

Perencanaan, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Perencanaan Kota, Ilmu Lingkungan, dll. 

Sehubungan dengan hal tersebut, SIG memiliki banyak nama alternatif yang sudah 

digunakan menurut cakupan aplikasi di bidangnya masing-masing, antara lain : Sistem 

Informasi Lahan (Land Information System – LIS), Pemetaan Terautomasi dan 

Pengelolaan Fasilitas (Automated Mapping and Facilities Management – AM/FM), 

Sistem Informasi Lingkungan (Environmental Information System – EIS), Sistem 

Informasi Sumberdaya (Resources Information System), Sistem Informasi Perencanaan 

(Planning Information System), Sistem Penanganan Data Keruangan (Spatial Data 

Handling System), dll. 

  

B.  DEFINISI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

Istilah SIG yang dikemukakan oleh beberapa negara dan institusi berbeda-beda 

meskipun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Dalam merujuk terminologi 

SIG, ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh Demers (1997) dalam Eddy Prahasta 

(2001 : 56), yang dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Beberapa Terminologi Sistem Informasi Geografis  

 

No. 

 

Terminologi 

 

Sumber 

 

1. 

 

Geographic Information System 

 

Terminologi dari Amerika Serikat 
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2. Geographical Information System Terminologi dari Eropa 

 

3. 

 

Geomatique 

 

Terminologi dari Kanada 

 

4. 

 

Georelational Information System 

 

Terminologi berbasiskan teknologi 

 

5. 

 

Natural Resources Information System 

 

Terminologi berbasiskan disiplin ilmu 

 

6. 

 

Geoscience or Geological Information 

System 

 

Terminologi berbasiskan disiplin ilmu 

 

7. 

 

Spatial Information System 

 

Terminologi (turunan) non geografi 

 

8. 

 

Spatial Data Analysis System 

 

Terminologi berdasarkan sistemnya 

 

Para pemerhati yang menekuni SIG telah mendefinisikan SIG melalui cara, 

gaya, maupun bahasanya masing-masing. Cepatnya perkembangan penggunaan SIG 

oleh banyak pengguna diantaranya menimbulkan definisi SIG yang berbeda-beda pula 

dalam bahasa meskipun sama dalam tujuan. Menurut beberapa pustaka yang dikutip 

oleh Eddy Prahasta (2001: 56-57) ada dua belas definisi SIG yaitu : 

1. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan (capturing), 

menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan 

menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan 

bumi (Rice, 2000). 

2. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang 

memungkinkan untuk mengelola (manage), menganalisa, memetakan informasi 

spasial dan data atributnya (data deskriptif) dengan akurasi kartografi (Basic, 

2000). 

3. SIG adalah system yang berbasiskan computer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG dirancang 

untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena 

dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk 

dianalisis. Dengan demikian, SIG merupakan system computer yang memiliki 

empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografi: (a) 

masukan, (b), manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), (c) analisis 

dan manipulasi data, (d) keluaran (Aronoff : 1989). 
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4. SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, 

manusia (brainware), organisasi dan lembaga yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menyebarkan informasi-

informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi (Chrisman : 1997). 

5. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. 

Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer yang berfungsi untuk : (a) Akusisi dan verifikasi data, (b) Kompilasi 

data, (c) Penyimpanan data, (d) Perubahan dan updating data, (e). Manajemen 

dan pertukaran data, (f) Manipulasi data, (g) Pemanggilan dan presentasi data, 

dan (h) Analisa data (Bern : 1992). 

6. SIG adalah system computer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, 

mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan 

dengan permukaan bumi (Demers : 1997). 

7. SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras computer, 

perangkatb lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk 

memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi (Esri : 1990).  

8. SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan 

mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-

karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap 

mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, 

perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi (Gistut : 1994). 

9. SIG merupakan system informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang tereferensi secara spasial atau kordinat-koordinat geografi. Dengan kata 

lain, SIG merupakan system basis data dengan kemampuan-kemampuan khusus 

untuk data yang tereferensi secara geografis berikut sekumpulan operasi-operasi 

yang mengelola data tersebut (Foote : 1995). 

10. SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisa, menyimpan, dan 

menampilkan data spasial maupun non-spasial. SIG mengkombinasikan 

kekuatan perangkat lunak basis data relasional dan paket perangkat lunak CAD 

(Guo : 2000). 
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11. SIG adalah suatu fasilitas untuk mempersiapkan, mempresentasikan, dan 

menginterpretasikan fakta-fakta (kenyataan) yang terdapat di permukaan bumi 

(definisi umum). Untuk definisi yang lebih sempit, SIG adalah konfigurasi 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang secara khusus dirancang 

untuk proses-proses akusisi, pengelolaan, dan penggunaan data kartografi 

(Tomlin : 1990). 

12. SIG adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang 

tereferensi secara spasial atau koordinat geografi. Dengan kata lain, SIG 

merupakan system basis data dengan kemampuan-kemampuan khusus dalam 

menangani data yang tereferensi secara spasial, selain merupakan sekumpulan 

operasi-operasi yang dikenakan terhadap data tersebut (Star : 1990). 

 
C.  CARA KERJA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 
 Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) meningkat dengan tajam pada 

sekitar tahun 1980-an. Konsekuensinya seperti telah dikemukakan bahwa definisinya 

menjadi berbeda-beda. Banyak program komputer yang digunakan secara luas mulai 

dari program pengolah kata (MS Word), spreadsheets (MS Excel), paket statistik 

(SPSS), maupun paket drafting (AutoCAD). Program-program ini bisa menangani 

aplikasi komputer mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks seperti 

penanganan data geografi termasuk data spasialnya. Namun operasi program-program 

komputer seperti tersebut belum bisa dikatakan sebagai SIG. karena masing-masing 

data yang dimasukkan ke dalam operasi komputer tersebut berdiri sendiri-sendiri tidak 

ada keterkaitannya satu dengan yang lain sekalipun datanya ada yang berupa data 

spasial. Suatu sistem baru bisa dikatakan sebagai SIG apabila sistem tersebut 

memungkinkan operasi spasial pada data yang terkait dengan operasi tekstualnya.  

 Suatu kenampakan (feature) dari permukaan bumi sebenarnya terdiri dari 

banyak unsur geografi yang dalam SIG dapat disajikan dalam bentuk lembaran peta 

digital (layer-layer/coverage-coverage) data yang saling berhubungan. Sebagai contoh, 

dari suatu permukaan bumi, dalam SIG dapat terdiri dari beberapa layer/coverage, 

seperti layer/coverage hidrologi, topografi, penggunaan tanah, fasilitas umum, tanah 

(soil), bidang tanah (land), jalan, wilayah administrasi, dsb. Layer-layer/coverage-

coverage ini akan merupakan data spasial. Berdasarkan letak tiap unsur peta di 
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permukaan bumi tersebut yang berbeda-beda, masing-masing layer/coverage diberikan 

deskripsi yang sesuai dengan lokasinya dan selanjutnya merupakan data atribut yang 

berbentuk tabel. Data spasial dan data atribut disimpan dalam bentuk basis data. Kedua 

jenis data tersebut setelah direlasikan akan menjadi basis data SIG. Oleh karena itu 

penyusunan basis data SIG ini merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan 

waktu yang lama. Basis data ini akan menentukan proses SIG seperti proses masukan, 

pengelolaan, dan proses keluaran (output).  

 

D.  KEMAMPUAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS  

 Pada dasarnya, SIG bukan hanya sekedar sistem komputer untuk pembuatan 

peta sehingga SIG berbeda dengan  Computer Aided Cartography (CAC) atau 

kartografi digital, berbeda pula dengan digital mapping atau pemetaan digital. Selain itu 

SIG juga berbeda dengan Computer Aided Desain (CAD) atau perancangan desain 

dengan bantuan komputer. Meskipun SIG bisa digunakan untuk membuat peta dengan 

sekala yang berbeda, pada proyeksi yang berbeda, dan bisa juga dengan warna yang 

berbeda-beda, namun tetap saja SIG itu bukan merupakan CAC maupun CAD. 

Barangkali lebih tepat kalau SIG itu merupakan perpaduan antara CAC dan CAD. Yang 

paling penting untuk dimengerti bahwa SIG adalah alat analisis. Kemampuan utama 

dari SIG, bahwa dengan menggunakan SIG, dimungkinkan untuk melakukan 

pengidentifikasian hubungan spasial diantara feature-feature peta. SIG tidak 

menyimpan peta secara konvensional, SIG tidak pula menyimpan citra dari sudut 

pandang geografi saja, tetapi SIG dapat menyimpan data untuk digunakan sesuai dengan 

keinginan pengguna, dan mampu untuk disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh 

pengguna. Suatu hal yang sangat perlu diperhatikan bahwa SIG bisa menghubungkan 

data spasial dengan informasi geografi mengenai feature tertentu pada peta. Informasi 

ini disimpan sebagai atribut dari feature yang disajikan secara grafik. Misalnya 

kenampakan unsur geografi yang berupa jalan bisa ditampilkan dalam feature jalan. 

Sebetulnya dari feature jalan ini tidak banyak diketahui informasi tentang jalan itu. 

Untuk mengetahui informasi detail dari jalan seperti lebar jalan, status jalan, kualitas 

jalan, termasuk panjang jalan pada area tertentu, informasi tersebut bisa dilihat pada 

database deskriptif dari jalan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa SIG tidak 

menangani peta atau gambar, tetapi SIG menangani database. Konsep database 
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merupakan perbedaan utama antara kemampuan SIG dengan kemampuan 

penggambaran peta atau kemampuan sistem informasi lainnya.  

Kemampaun SIG lainnya adalah dapat dijelaskan dengan mampunya SIG untuk 

menjawab paling tidak lima pertanyaan yang merujuk pada pertanyaan yang bersifat 

lokasional, kondisional, kecenderungan, perubahan, dan pertanyaan menyangkut 

pemodelan. Adapun kelima pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. What is at ………………. ? 

Pertanyaan ini bersifat lokasional, apa yang terdapat pada suatu lokasi  Lokasi 

dapat dijelaskan dengan menggunakan banyak cara, seperti contohnya : nama 

tempat, kode pos, atau lokasi geografis yang ditunjukkan dengan koordinat 

lintang dan bujur. 

2. Where is it ……………... ? 

Pertanyaan ini bersifat kondisional, lokasi apa yang mendukung untuk kondisi 

tertentu. Pertanyaan kedua ini merupakan kebalikan dari pertanyaan pertama dan 

memerlukan analisis spasial untuk menjawabnya. Disamping mengidentifikasi 

apakah yang terdapat pada lokasi tertentu, dapat juga untuk mencari lokasi 

dimana kondisi tertentu yang memuaskan. Contoh : tanah mana yang sesuai 

untuk mendukung didirikannya suatu bangunan, bagian dari lokasi yang ber 

radius 100 meter dari mata air, sempadan sungai yang berjarak 50 meter dari tepi 

sungai, dll.  

3. What has changed since ……………… ? 

Pertanyaan kecenderungan yaitu mengidentifikasi kecenderungan atas peristiwa 

yang terjadi. Pertanyaan ini mencari perbedaan di dalam suatu area berdasarkan 

perbedaan waktu. Untuk menjawab pertanyaan, diperlukan beberapa layer data 

spasial yang diperoleh dari beberapa kali paling tidak minimal dua kali 

pengamatan atau pengukuran secara periodic (time series). Unsur-unsur antar 

layer ini kemudian dibandingkan satu sama lain dan dianalisis spasial maupun 

atribut. Hasil perbandingan merupakan kecenderungan perubahan berbagai 

unsur peta baik perubahan data spasial maupun atributnya. Contoh : peta 

kepadatan penduduk dari dua waktu yang berbeda. Setelah dianalisis, diperoleh 

data kepadatan penduduk yang apabila digambarkan dalam data spasial akan 



31 

 

terjadi perbedaan antara waktu yang satu dengan lainnya. Perbedaan ini akan 

berpengaruh pula pada data spasialnya.  

4. What spatial patterns exist ………………... ? 

Pertanyaan ini untuk menganalisis hubungan keruangan antar objek pada 

kenampakan geografis. Penekanan pertanyaan banyak berhubungan dengan 

keberadaan pola-pola yang terdapat pada data spasial. Selain iti SIG juga 

mempresentasikan penyimpangan-penyimpangan yang tidak tepat dengan pola 

dan dimana keberadaannya. Contoh : pemetaan jalur yang dilalui badai, paling 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi ke arah mana nantinya jalur badai 

berikutnya.  

5. What if ………………… ? 

Pertanyaan ini digunakan untuk mendeterminasi apa yang terajdi. Pertanyaan 

yang berkenaan dengan masalah pemodelan. Untuk menjawab pertanyaan ini 

memerlukan informasi geografi dan informasi lainnya. Pemodelan dalam SIG 

dapat diartikan sebagai penggunaan fungsi dasar manipulasi (seperti 

transformasi) dan analisis (misalnya overlay). Contoh : untuk menentukan suatu 

lokasi untuk pabrik, dilakukan di daerah dengan radius lebih besar dari 500 

meter dari pembangkit tenaga listrik. 

 

 

1. Jelaskan pengertian basis data! Mengapa basis data diperlukan? Beri contoh 

penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari! 

2. Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen basis data, jelaskan! 

3. Pendekatan basis data dapat menyelesaikan beberapa masalah tetapi menimbulkan 

masalah yang lain. Beri contoh  dan  apa yang perlu dilakukan ! 

4. Jelaskan pengertian dari Sistem Informasi Geografis ! Bagaimana konsep dasar 

Sistem Informasi geografis, jelaskan ! 

5. Ada beberapa kemampuan Sistem Informasi Geografis, sebutkan dan jelaskan ! 

 

 

LATIHAN 
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Penggunaan basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam 

menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan 

keputusan. Hal inilah yang menjadikan alasan dari penggunaan teknologi basis data 

pada saat sekarang. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun sistem pemrosesan 

file mulai ditinggalkan karena masih bersifat manual, yang kemudian dikembangkanlah 

sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data yang mempunyai banyak kemudahan. 

Banyak pendapat tentang pengertian Sistem Informasi Geografis. Apabila 

dicermati, sebetulnya berbagai pendapat tersebut senada. Pada dasarnya kalau bicara 

tentang Sistem Informasi Geografis pada saat sekarang ini, pasti selalu dihubungkan 

dengan adanya sistem komputer, adanya peta digital, koordinat geografis, dan tujuan 

pembangunannya. Tujuan pokok dari pemanfaatan SIG adalah untuk mempermudah 

mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi 

atau objek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam SIG adalah data yang telah 

terikat dengan lokasi. Data spasial nya berupa data yang berkaitan dengan lokasi 

keruangan yang umumnya berbentuk peta. Sedangkan data atribut merupakan data tabel 

yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial. Kunci 

utama SIG adalah terletak pada keberadaan basisdata geografis dalam komputer yang 

berfungsi untuk merubah data menjadi informasi secara digital. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) sebetulnya bisa dianggap sebagai multi 

disiplin ilmu karena beberapa operasionalisasinya memadukan beberapa disiplin ilmu. 

Beberapa disiplin ilmu yang sering berhubungan dengan operasionalisasi SIG tersebut 

diantaranya adalah disiplin ilmu Geografi, Geodesi, Kartografi, Penginderaan Jauh, 

Ilmu Komputer, Fotogrametri, Matematika, Statistika, Ilmu Ukur Tanah, Teknik 

Perencanaan, Teknik Sipil/Arsitektur, Perencanaan Kota, Ilmu Lingkungan, dll.  

Suatu kenampakan (feature) dari permukaan bumi sebenarnya terdiri dari 

banyak unsur geografi yang dalam SIG dapat disajikan dalam bentuk lembaran peta 

digital (layer-layer/coverage-coverage) data yang saling berhubungan. Sebagai contoh, 

dari suatu permukaan bumi, dalam SIG dapat terdiri dari beberapa layer/coverage, 

seperti layer/coverage hidrologi, topografi, penggunaan tanah, fasilitas umum, tanah 

(soil), bidang tanah (land), jalan, wilayah administrasi, dsb. Layer-layer/coverage-

RANGKUMAN 
 



33 

 

coverage ini akan merupakan data spasial. Berdasarkan letak tiap unsur peta di 

permukaan bumi tersebut yang berbeda-beda, masing-masing layer/coverage diberikan 

deskripsi yang sesuai dengan lokasinya dan selanjutnya merupakan data atribut yang 

berbentuk tabel. Data spasial dan data atribut disimpan dalam bentuk basisdata. Kedua 

jenis data tersebut setelah direlasikan akan menjadi basisdata SIG. Oleh karena itu 

penyusunan basisdata SIG ini merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan 

waktu yang lama. Basisdata ini akan menentukan proses SIG seperti proses masukan, 

pengelolaan, dan proses keluaran (output).  

Kemampuan utama dari SIG, bahwa dengan menggunakan SIG, dimungkinkan 

untuk melakukan pengidentifikasian hubungan spasial diantara feature-feature peta. 

SIG tidak menyimpan peta secara konvensional, SIG tidak pula menyimpan citra dari 

sudut pandang geografi saja, tetapi SIG dapat menyimpan data untuk digunakan sesuai 

dengan keinginan pengguna, dan mampu untuk disesuaikan dengan tujuan yang 

diinginkan oleh pengguna.  

Kemampaun SIG lainnya adalah dapat dijelaskan dengan mampunya SIG untuk 

menjawab paling tidak lima pertanyaan yang merujuk pada pertanyaan yang bersifat 

lokasional, kondisional, kecenderungan, perubahan, dan pertanyaan menyangkut 

pemodelan. Adapun kelima pertanyaan tersebut adalah :What is at, Where is it, What 

has changed since, What spatial patterns exist,  dan What if. 

 

 

Pilihlah B apabila jawaban benar, dan S apabila jawaban salah. 

1. Basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data tentang suatu benda atau kejadian 

yang saling berhubungan satu sama lain.  (B/S)  

2. Duplikasi data disebut juga data yang berlebihan (redundant) yaitu data yang bisa 

memberi informasi baru.       (B/S)  

3. Dalam sistem basis data , penterjemahan antara global view data dalam basis data dan 

local view yang diinginkan dilaksanakan oleh programmer.    (B/S)  

4. Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) atau Data Base Management System (DBMS) 

adalah perangkat lunak untuk menangani pengelolaan basis data.   (B/S)  

TES FORMATIF II 
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5. Pembuatan program aplikasi baru dalam penanganan basis data akan lebih sulit 

apabila dilakukan dengan menggunakan SMBD.  (B/S)  

6. Pengertian SIG pada hakekatnya adalah adanya system computer, peta digital, 

koordinat geografis, dan tujuan pembangunannya.  (B/S) 

7. Definisi dari SIG sebetulnya sangat mudah, pada prinsipnya meliputi input, proses, 

dan output dalam komputer.  (B/S) 

8. Kelebihan SIG antara lain bisa melakukan updating, query, retrieval, data exchange, 

dsb.  (B/S) 

9. Kenampakan unsur geografi harus ditampilkan sekaligus dalam SIG.  (B/S) 

10. Dapat dikatakan bahwa SIG menangani peta dalam bentuk digital.  (B/S) 

Cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif  yang terdapat 

pada bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini.  

Rumus : 

       Jumlah jawaban saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan  =   ----------------------------------------------  X  100 %  

           10 

 

Arti tingkat penguasaan yang saudara peroleh adalah : 

   90 – 100 %  =  Baik Sekali; 

   80 – 90 %    =  Baik; 

   70 – 80 %    =  Cukup; 

        ≤ 70 %    =  Kurang 

Bila saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan saudara masih berada di bawah 80 %, saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum saudara kuasai secara baik.
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