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JENIS DATA &  

STRUKTUR DATA 

 

 

 

Salah satu keberhasilan dalam mengaplikasikan SIG adalah adanya ketersediaan 

data. bentuk dan karakteristik data menjadi sangat penting pada saat akan mulai 

didesain suatu basis data. Kualitas hasil proses SIG terlebih pada saat proses analisis 

pada saat mengaplikasikan SIG adalah terletak pada kualitas data yang digunakan dalam 

proses. Data SIG diperoleh dalam bentuk berbagai format yang berasal dari berbagai 

sumber. Persayaratan untuk aplikasi SIG pada dasarnya ditentukan oleh kualitas data, 

tingkat kerincian data, dan tingkat kelengkapan data yang ditentukan oleh pengguna. 

Dalam aplikasi SIG jenis data dibedakan secara garis besar menjadi dua macam  yaitu 

data spasial dan data nonspasial/atribut. Data spasial/graphic/posisi adalah  data yang 

bergeorefernsi, yang menurut strukturnya berupa data vektor dan data raster.Unsur-

unsur datanya berupa : Titik, Garis, Luasan, dan Anotasi. Sedangkan data non 

spasial/non graphic/atribut adalah data yang  memberikan penjelasan tentang 

karakteristik dari entitas geografik yang diperlukan. Data non spasial terdiri atas data 

kualitatif (contoh : nama dan alamat pemilik persil), dan data kuantitatif  (contoh : 

panjang jalan,luas persil). Selanjutnya dikenal data rujukan geografis untuk melengkapi 

atribut non spasial (informasi tentang riwayat tanah). Adapun data yang berupa indeks 

geografis berupa informasi teknis yang sangat rinci  yang digunakan untuk memilih, 

menghubungkan dan mencari kembali data yang disimpan. Hubungan spasial data 

adalah  informasi yang memberikan penjelasan tentang hubungan topologi dari suatu 

unsur peta (contoh : buffer dengan jarak 2 km dari pusat kota). Dalam basis data SIG,  

kedua jenis data ini disimpan secara terpisah dan dihubungkan melalui ID (identifier) 

Sumber data untuk SIG bisa berupa peta, daftar (buku/tabel), buku statistik, buku 

telepon, citra penginderaan jauh/foto udara (Citra Landsat, SPOT, Ikonos, Quickbird, 

Smallformat Fotri, Airborne Videography) dan data hasil survei lapangan (pengukuran 

dan pemetaan, sensus, dan pengambilan data lainnya untuk tujuan tertentu). Format data 

yang sering digunakan dalam SIG secara umum terdiri dari tiga jenis yaitu dalam 

bentuk format data fisik (hardcopy) yang bisa terbaca langsung, format citra analog, dan 

format digital.  

MODUL  

IV 
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Data dalam bentuk format data fisik (berupa kertas atau film) adalah data yang 

berupa peta-peta kertas yang dapat dibaca langsung yang dihasilkan  pada proses 

pembuatan peta secara manual. Pada masa lalu, data ini penggunaannya sangat intensif 

dalam aplikasi SIG. Data ini sudah lama dimanfaatkan untuk metode analisis secara 

manual. Pada pengenalan objek tertentu, analisis spasial secara manual dilakukan 

dengan menggunakan berbagai macam peta. Cara melakukannya dengan 

menginterpretasikan data peta secara visual dan berbasis pengetahuan dari para 

pengguna atau oleh para ahli analisis. Pada era komputerisasi seperti sekarang ini, 

karena semakin pesatnya perkembangan komputer dan semakin meningkatnya 

kebutuhan akan analsisi berbasis computer, maka diperlukan pengkonversian data fisik 

ini menjadi format data digital untuk bisa dilakukan untuk keperluan analisis digital. 

Data dalam bentuk citra (gambar) bisa berasal dari foto udara hasil pemotretan 

udara dengan kamera. Format data seperti ini bisa dinilai sebagai sumber data 

permukaan bumi yang terlengkap mengingat berbagai jenis data terdapat didalamnya. 

Kenampakan berbagai objek pada foto udara mudah dikenali secara visual maupun 

dengan cara stereoskopis seperti kenampakan jaringan jalan, sungai, gunung, danau, 

garis pantai, hutan, permukiman, dll. Oleh karena itu, teknologi pemetaan telah 

memanfaatkan foto udara sebagai sumber data untuk pemetaan dasar topografi 

(pemetaan rupa bumi). 

Data dalam bentuk format digital diperoleh dari proses konvensi data fisik ke 

dalam format digital. Data grafis digital hasil konversi data fisik peta dan foto dikenal 

dalam dua format yaitu format vektor dan format raster. Data spasial digital yang 

tersedia dalam format vektor antara lain meliputi : topologi vektor garis-garis bentuk 

suatu objek, non topologi vektor garis, dan layer anotasi. Sedangkan data digital dalam 

format raster antara lain mencakup : peta dan foto udara hasil penyiaman (scanning), 

citra penginderaan jauh dari satelit, orthophotography digital, digital elevation models 

(data tinggi permukaan bumi dalam format matrik ketinggian). Adapun data atributnya 

biasanya dalam bentuk tabel atau daftar teks, sudah banyak tersedia dari berbagai 

sumber dalam format data digital yang diperoleh melalui proses entri data secara 

manual. Berbagai data atribut digital diperoleh dari berbagai piranti lunak seperti tabel 

(spreadsheet) , word processing, atau didapat dari dbase.  
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Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu membedakan  

jenis data spasial dan jenis data tekstual. Adapun indikatornya adalah bahwa mahasiswa 

mampu menjelaskan jenis data dan struktur data spasial, dan juga mampu menjelaskan 

jenis data tekstual. 

Modul IV ini akan mempelajari secara umum jenis data dan struktur data dalam 

sistem informasi geografis. Pembahasan akan diperinci tentang jenis data dan struktur 

data spasial dan tentang jenis data tekstual.  

 

DATA SPASIAL & DATA TEKSTUAL 

 

A.  DATA SPASIAL 

 

Secara umum dikenal ada 2 (dua) model dalam merepresentasikan komponen 

spasial dalam informasi geografis yaitu model vektor dan model raster. Dalam model 

vektor, obyek atau kondisi permukaan bumi digambarkan dengan simbol titik, garis dan 

area yang pada dasarnya juga dibatasi oleh garis/polygon. Dalam hal posisi dari tiap-

tiap obyek tadi didalam suatu peta diwujudkan dengan menggunakan suatu sistem 

koordinat.  Dalam model raster posisi obyek dipermukaan bumi digambarkan dalam 

ruang dan disebut sebagai sel. Representasi dari sel berada dalam suatu posisi yang 

berupa kolom dan baris, yang biasa diistilahkan sebagai pixel (picture element). 

Masing-masing model data tersebut selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 1  berikut : 
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     Model Data Raster

                   

          

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi Model Data Vektor dan Model Data Raster 

Keuntungan dan kelemahan model data vektor dan data raster menurut Burrough (1987) 

dalam Riandika Mastra dan Suharto Widjojo (Tanpa Tahun) antara lain dapat dibedakan 

sebagai berikut : 

 

Model Data Vektor : 

1. Keuntungan model data vektor : 

a. Penyajian datanya cukup bagus 

b. Struktur datanya cukup kompak 

c. Grafik data cukup akurat 

d. Pemanggilan kembali, updating dan generalisasi grafik data dan atribut 

dapat dilakukan dengan mudah 

e. Topologi data dapat dideskripsi selengkapnya dengan link network  

2.   Kelemahan model data vektor : 

a. Struktur datanya cukup kompleks 

b. Kombinasi dari beberapa poligon dalam overlay cukup sulit 

c. Display dan plot data cukup mahal 

d. Teknologinya cukup mahal, terutama untuk hardware dan software yang 

handal 

e. Filtering dalam polygon tidak mungkin dilakukan 

 

Model Data Raster : 

1.   Keuntungan model data raster : 

a. Struktur data cukup sederhana 

b. Overlay dan kombinasi data dengan citra sangat mudah 
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c. Beberapa analisa spasial cukup mudah dilakukan 

d. Simulasi cukup mudah dilakukan karena semua data mempunyai bentuk 

dan ukuran yang sama 

e. Teknologinya tidak mahal 

2.   Kelemahan model data raster : 

a. Volume grafik data cukup besar 

b. Apabila digunakan ukuran grid sel yang besar untuk mengurangi volume 

data akan menghilangkan beberapa informasi penting 

c. Network link sulit dilakukan 

d. Transformasi proyeksi memakan waktu lama 

e. Penyajian data kurang halus dan dianggap kurang bagus 

 

Meskipun terdapat perbedaan dalam keuntungan maupun kelemahan model data vektor 

maupun data raster seperti tersebut di atas, namun dalam penggunaannya tidak menjadi 

masalah karena data vektor bisa dikonversi menjadi data raster dan sebaliknya.   

Apapun model data spasial yang akan digunakan sebagai sumber data SIG, 

kualitas data nya mutlak perlu diperhatikan. Paling tidak  ada 7 (tujuh) unsur dari data 

spasial yang harus perlu dikaji kualitasnya sebelum digunakan. Unsur-unsur kualitas 

data spasial tersebut yaitu : 

1. Lineage (dokumentasi) 

Dokumentasi merupakan catatan tentang data, dan dalam pengertian yang lebih 

luas disebut metadata (data tentang data).  

2. Positional accuracy (ketelitian posisi) 

Ketelitian posisi dapat dinyatakan sebagai ketelitian posisi suatu titik terhadap 

posisi yang sebenarnya dimuka bumi dengan dasar Elipsoid referensi tertentu, 

Datum dan sistem proyeksi yang digunakan. Misalnya untuk penentuan posisi 

di Indonesia maka digunakan elipsoid referensi WGS 84, Datum Indonesia (ID 

95) dan sistem proyeksi UTM.   (menurut laporan penelitian Bakosurtanal 

selisihnya pada sekala  1: 25000 hanya 3 meter atau dalam koordinat geografis 

hanya 0.1 sekon). 

3. Attribut accuracy (ketelitian atribut) 
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Atribut adalah suatu fakta tentang suatu lokasi atau kumpulan lokasi atau unsur 

dimuka bumi. Attribut sebenarnya sesuatu yang tidak pasti. Pengertian fakta 

diatas dapat berupa hasil pengukuran, hasil interpretasi, atau hasil dari konsesus 

politis dan historis, misalnya nama sungai, danau, desa dsb. 

4. Completeness (kelengkapan) 

Kelengkapan informasi spasial sebenarnya sangat tergantung dari kemampuan 

perencana dalam mendefinisikan informasi spasial baik mengenai kelengkapan 

unsur maupun atribut yang diperlukan dalam perencanaan SIG. Belum tentu 

semua informasi yang didigitasi dari suatu peta tematik diperlukan. 

Kelengkapan informasi juga menyangkut apakah data/informasi telah sesuai 

dengan format yang ditetapkan, dan apakah data/informasi secara sintaks telah 

benar. 

5. Logic consistency (konsistensi logik) 

Konsistensi logis adalah suatu unsur dari kualitas data yang terkait dengan 

integritas struktural dari kumpulan data. Data dari berbagai sumber/sekala yang 

mencakup daerah yang sama, kadang-kadang konsisten dalam satu sumber 

tertentu atau satu sekala tertentu, tetapi menunjukkan ketidakkonsistensian jika 

digabung bersama. 

6. Semantic accuracy (ketelitian semantik) 

Ketelitian semantik adalah salah satu unsur dari kualitas kumpulan data. 

(terkait dengan studi tentang arti, perubahan arti dan prinsip-prinsip yang 

mengatur hubungan antara kalimat-kalimat atau kata-kata dengan artinya). 

Ketelitian semantik merujuk langsung kepada objeknya dan tidak kepada 

geometrik objeknya. 

7. Temporal information (informasi temporal) 

Tiap objek mempunyai aspek temporal, dan tiap data/ informasi yang diperoleh 

harus diuraikan aspek ini. Aspek temporal ini melekat pada tiap objek, pemakai 

harus dapat mendefinisikan tentang waktu data dikumpulkan/diamati atau 

diproses. Unit dari ukuran bisa dalam kurun tahun, bulan atau hari. 

Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas data spasial adalah mencermati 

kesalahan pada penggunaan data dengan teknologi SIG. Kesalahan ini dapat 

ditimbulkan atas beberapa penyebab yang dibawah ini diuraikan berdasar tahapan dalam 
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analisis SIG. Dengan mengetahui berbagai sumber kesalahan diharapkan kualitas data 

SIG akan semakin baik. Sumber-sumber kesalahan dalam pengguanan data SIG secara 

rinci bisa dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel  2.  Sumber-Sumber Kesalahan Dalam Penggunaan Data SIG 

 

 

No. 

 

Tahapan 

 

 

Sumber Kesalahan 

1 2 3 

 

1. 

 

Koleksi data 

 

- kesalahan dalam pengumpulan data 

- kesalahan peta yang digunakan 

- kesalahan analisis data penginderaan jauh 

 

 

2. 

 

Data masukan 

 

- kesalahan dalam digitasi  

- tidak telitinya gambar detil 

 

 

3. 

 

Penyimpanan data 

 

- ketelitian numerik kurang 

- ketelitian spasial rendah 

 

 

4. 

 

Manipulasi data 

 

- kelas interval tidak tepat 

- kesalahan garis batas 

- perambatan kesalahan karena proses overlay 

- terjadi poligon ganda 

 

 

5. 

 

Data keluaran 

 

- skala peta kurang teliti 

- kesalahan peralatan 

- media tidak stabil 

 

 

6. 

 

Pemakaian 

 

- informasi sulit dipahami 

- informasi kurang tepat dalam penggunaan 

 

 

B.  DATA TEKSTUAL 

 
Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut data tekstual. Para pemerhati 

SIG ada yang memberi istilah data tekstual dengan istilah umum yang sering dipakai 

seperti data atribut, data deskriptif, data semantik, data tabuler, data non grafis, dan data 
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non spasial. Bahkan mungkin masih ada lagi yang memberi istilah lain, tergantung dari 

penulis yang menjelaskan uraian-uraiannya apalagi sistem ini semakin berkembang 

pada saat sekarang ini dan kemaungkinan besar dimasa mendatang. Hal ini bisa 

dimaklumi mengingat semakin lama semakin banyak pekerjaan yang bisa ditangani 

dengan mengaplikasikan SIG.  

Pada dasarnya, data tekstual ini menjelaskan data spasialnya. Keterangan yang 

berkaitan dengan layer/coverage dari suatu feature geografi disajikan dalam bentuk- 

bentuk non grafis. Atribut deskriptif yang berkaitan dengan feature peta disimpan pada 

komputer sangat mirip dengan bagaimana koordinat titik, garis, maupun area disimpan. 

Atribut disimpan sebagai kumpulan bilangan dan karakter. Sebagai contoh, atribut 

untuk kumpulan garis yang menyajikan feature jalan meliputi :  

A. Status Jalan :  

1 =  Jalan Negara 

2 =  Jalan Propinsi 

3 =  Jalan Kabupaten 

4 =  Jalan Desa 

B. Kualitas Jalan : 

1 =  Jalan Aspal 

2 =  Jalan Berbatu 

3 =  Jalan Tanah 

C. Lebar Jalan – diukur dengan satuan ukuran meter 

D. Jumlah Jalur Jalan – diukur berdasarkan jumlah jalur 

E. Nama Jalan – diukur dengan sebutan nama jalan pada setiap jalan 

Para deskriptor data tekstual, untuk setiap segmen jalan (arc) disimpan pada komputer 

sebagai deret nilai dalam format yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Contoh data tekstual dari data jalan tersebut seperti : 

 2 Aspal  20  2  Jalan Godean 

Deret nilai ini mempunyai arti bahwa status jalan adalah jalan propinsi, kualitas 

jalannya adalah aspal, lebar jalan 20 meter, jalan 2 jalur, dan nama jalannya jalan 

godean. Deskripsi setiap atribut dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut : 
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Status Jalan       Kualitas Jalan          Lebar Jalan         Banyak Jalur          Nama Jalan 

         

        2                      Aspal                         20                         4                 Jalan Godean 

 

Gambar 2. Contoh Sebuah Feature dan Deskripsi Atributnya 

Contoh lain apabila banyak feature, satu kumpulan atribut disimpan untuk setiap 

feature. Contoh tersebut dapat dilihat pada Gambar 3  berikut ini. 

 

 

Status Jalan       Kualitas Jalan        Lebar Jalan         Banyak Jalur        Nama Jalan 

         

     2                      Aspal                         20                         4                   Jalan Godean 

 

     3                      Berbatu                      10                         2                   Jalan Seruni 

 

     4                      Tanah                         5                           2                  Jalan Pasar                        

 

Gambar 3. Contoh Banyak Feature dan Kumpulan Atributnya 

 

Informasi deskriptif untuk suatu feature disimpan pada file data tabuler, dimana Record 

menyimpan semua informasi mengenai satu keberadaan feature (titik, garis, poligon) 

dan Item menyimpan satu jenis informasi (informasi atribut) untuk semua feature pada 

database. File data ini dikenal sebagai feature atribut table, seperti pada Gambar 4  

berikut ini. 

 

 

 

 

     Record   

 

 

 

   Item 

 

Gambar 4.  Contoh Feature Atribut Table 

 

  No.       Status            Kualitas           Lebar          Jalur            Nama 

   1              2                 Aspal                48                4          Jl.Utama 

2              2                 Aspal                48                4          Jl.Utama 

   3              1                 Aspal                60                4          Jl.Tol 

   4              2                 Aspal                48                4          Jl.Utama 
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Seperti telah dikemukakan bahwa kekuatan SIG terletak pada keterkaitan (link) antara 

data grafis (spasial) dan data tabuler (tekstual). Terdapat 3 (tiga) karakteristik yang 

perlu diketahui tentang hubungan ini, yaitu : 

1. Hubungan satu satu di antara feature pada peta dan record pada tabel attribute 

feature. 

2. Keterkaitan di antara feature dan record yang dijaga melalui identifier unik yang 

ditentukan untuk setiap feature. Untuk poligon, identifier ditentukan oleh titik 

label polygon 

3. Identifier unik secara fisik disimpan pada dua tempat, pada file yang berisi 

pasangan koordinat x,y dan dengan record yang berkaitan pada tabel atribut 

feature. 

Contoh hubungan keterkaitan antara data spasial, data tekstual, dan atribut feature nya 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut. 

Peta Jalan  

         Feature Koordinat 

                   

 

 

                        Feature Atributes 

 

 

                                               

 

 

Gambar 5. Keterkaitan Data Spasial, Data Tekstual , dan Atribut Feature-nya 

 

               3 

        
      1 

                 2 

 
      4 

         

Feature No.       Pasangan Koordinat x,y 

        1                      2,6            3,5  

        2                      3,5            9,2  

        3                      3,5            4,9 

        4                      3,5            3,1 

Feature No.    Status      Kualitas       Lebar      Jalur          Nama 
    
        1                2           Aspal            48            4          Jl.Utama 
        2                2           Aspal            48            4          Jl.Utama    

        3                1           Aspal            60            4          Jl.Tol 

        4                2           Aspal            48            4          Jl.Utama 
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1. Ada berapa macam jenis data dalam Sistem Informasi Geografis, jelaskan ! 

2. Jelaskan struktur data spasial dalam Sistem Informasi Geografis ! 

3. Apa perbedaan antara data vektor dan data raster, sebutkan ! 

4. Sebutkan sumber-sumber kesalahan dalam menggunakan data spasial ! 

5. Apa yang dimaksud dengan data tekstual atau data atribut, jelaskan ! 

 

 

Secara garis besar ada dua jenis data yang bisa digunakan untuk masukan dalam 

Sistem Informasi Geografis yaitu data spasial dan data tekstual. Data spasial disebut 

juga data grafikal, data grafis, dan data keruangan. Data tekstual disebut juga sebagai 

data atribut, data deskriptif, data non grafis, data non spasial, data semantik. 

 Struktur data spasial terdiri dari dua macam yaitu data vektor dan data raster. 

Data vektor bisa berupa titik (point), garis (line), area (polygon). Sedangkan data raster 

merupakan kotak-kotak yang biasanya disebut dengan istilah picture element (pixel). 

Pada umumnya data vektor diperoleh dari hasil survai lapangan yang disebut 

pengumpulan data secara teristris, dan data raster merupakan foto udara atau citra satelit 

yang diperoleh dengan metode pengumpulan data secara fotogrametris.  

 Ciri khusus dari pembangunan Sistem Informasin Geografis terletak pada 

pembentukan sistem manajemen basis data nya. Pengelolaan basis data seperti ini pada 

dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara merelasikan atau menghubungkan 

antara feaure-feature yang ada dalam data spasial dengan atribut-atribut feature nya 

pada data atribut. Relasi atau hubungan data spasial dengan data atribut inilah yang 

membuat Sistem Informasi geografis menjadi suatu sistem yang powerful untuk 

penanganan berbagai kegiatan suatu organisasi. 

 

 

LATIHAN 
 

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

1. Format data yang sering digunakan dalam SIG adalah format  manual (B/S) 

2. Model data spasial dalam SIG terdiri dari 2 macam yaitu model data vektor dan 

model data raster.  (B/S) 

3. Model data raster penyajian datanya cukup bagus karena ditampilkan dalam bentuk 

picture element (pixel).  (B/S) 

4. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas data spasial adalah mencermati 

kesalahan pada penggunaan data dengan teknologi SIG.  (B/S) 

5. Dalam melakukan analisis data SIG, lebih mudah dengan menggunakan data vektor.  

(B/S) 

6. Data tekstual bisa juga disebut dengan istilah data grafis.   (B/S) 

7. Dalam suatu sistem file data tabuler, record menyimpan semua informasi mengenai 

satu keberadaan feature dan item menyimpan satu jenis informasi untuk semua 

feature pada basis data.  (B/S) 

8. Kekuatan SIG antara lain terletak pada keterkaitan antara data vektor dan data 

raster.  (B/S) 

9. Data vektor pada umumnya diperoleh dari hasil pemetaan dari udara dengan cara 

pemetaan teristris.  (B/S) 

10. Data raster berbentuk foto udara atau citra satelit adalah merupakan hasil 

pengumpulan data secara teristris.  (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 

 

 

TES FORMATIF IV 
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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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