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Pendigitasian merupakan suatu terobosan besar terutama sebagai input bagi Sistem
Informasi Geografi (SIG). Namun langkah ini masih dianggap kurang handal. karena untuk
mendigitasi sebuah peta diperlukan waktu yang lama dan peluang tejadinya kesalahan juga
lebih tinggi. Itecenderungan sekarang ini adalah digunakannya alat penyiam (scanner),tetapi
kebanyalcan piranti lunak pendulcung Sistem Informasi Geografi tidak menyediakan fasilitas
untuk penyiaman. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efisiensi. efektifitas dan
keakuratan proses pemasukan data bagi Sistem Infomasi Geograi5 dengan memanfaatkan
berbagai piranti lunak yang telah tersedia.
Penggunaan beberapa piranti lunak penunjang seperti PhotoStyler 1.1A CorelDRAW!.
CorelPHOTO-PAINT, CorelTRACE versi 4.0. PC Paintbrush dan Turbo Pascal 6.0 ternyata
mampu memberikan proses alternatif pemasukan data bagi Sistem Informasi Geografi.
Pertimbangan yang mengarah pada kondisi ini adalah adanya otomatisasi disamping fasilitas
pengolahan yang bervaliasi dengan beragam altematif serta efisiensiwaktu dan tenaga.
Setelah data dari proses alternatif ini dikonversi dengan menggunakan program
Konversi yang telah dibuat. flle hasil yang diperoleh dapat dihubungkan dengan PROC GMAP
pada SAS/GRAPH sebagai tahap awal untuk merancang basis data. Keuntungan paket
SAS/GWH selain untuk manajemen Ele yang berukuran besar juga dapat membantu
menganalisis data.
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PENDAHULUAN

Mingga s a t ini peta dibuat dengan
rujukan sistem lcoordinat, untuk menjelashan
aslxk bentang geograli. Pada dekade 1940an, telah digunakan foto udara untuk membantu pembuatan peta dan b a m seMtar
tahun 1980-an pendigitasian, pcqgambaran
pzta secara d~gitasi,mulai dimanfa&.
Pendigikvian
merupalm
suatu
terobosan besar terutama sebagai input bagi
Sistern I n f o m i Gwgrsr (SIC). Dengan
sisleln irli peugynaan tcomputer tidak hanya
lerbatas parla pembuatan peta. tapi juga
sehagai alat analisis.
Namun langlcah ini masih dianggap
lrumng handal. lwena untuk mendigitasi
sebuah peta diperlulm waktu yang lama.
Pada sisi lain kemungldnan terjadinya kesalahan juga lebih tin@, l w e n a keterampilan
dan ketelitian pemalcai sangat rnempengaruhi
basil alhir.
K m n d e m g a n selwang ini adalah
digunalcannya penyiam ( s m r j yang bisa
mengatasi kelemahan digitasi.
Tetapi kebanyakan piranti lunalc pendukung Sistem
lnformasi Geograil tidalc menyediakan fasilItas
untulc penyiaman.

Penelidan ini bertujuan untuk memperoleh efisiensi, efelctifitas dan keakuratan
proses pemasuklwn data bagi Sistem Inlormasi Gwgrsl dengan memanfaatkan berbagai
piranti lunak yang telah tersedia
Proses pemasuklm yang dimalrsud
adalah lconversi data dari s[rulttur raster atau
bitrnap ice vektor.

TINJAUAN PUSTAKA

lnformasi utama yang bisa dipemleh
rlari peta meliputi :
lnformasi deslaiptif tentang bentulr
geografi yang dinyatalm dengan simboi
dan label.
Inbr~lasi spasial yang meneranglwn
lolrasi. kompnen geogdr dan hubungan slmsialnya dengan kompnen geograli
lain.
ProsL-tlur aplikatif yang dapat mengoptimallwl iniomlasi deslcriptif d m spasid ini
adalah dmgari mernanfaathan Sistem lniorrnasi Geografi.

-

Sistem lniormasi Gwgrafi didefinisikan sebagai kurnpulan piranti keras, piranti
lunalc lcomputer. data geogralr maupun personil yang terorganisasi (Gambar 1) yang
dirancang untuk mempemleh, menyimpan,
memperbaiki, mengubah, menganalisis d m
menampilkan scmua bentulc informasi yang
bereferensi geogdi (Meijerink 1990).
Prla lirna hal umum yang dapat
dilayani dcngarr ixngunaan Sistem lnformasi
Gzograli (Anonymous. 1989) :
Loiosi. menlperoleh iniormasi yang
terdapat jmda lolosi tertcntu.
I 1 1 i . i
i
l
1 lceadaan pada
lokasi tcrtentu.
Kecenderungan. ~nenentukanperbeciaan
dalarn area tertentu menurut perbedaan
\Vdctu.
Pola menyangkut bentulc lceterkaitan
antarn satu hal dengan beberapa hal
yang lain.
Pernodelan yaitu untulc ~nendeterminasi
apa yang te qadi.

-

Gambar I.

IGxnpnen Pendulmg Sistem
Inhmasi Gwgraii (Meijerinlc.
19901

k b i h jauh suatu sistem merupahan
Sistem lnfonnasi Gmgrail hanya jika sistem
tersebut mernungkidcan operasi spasial pada
data.
Data spasid menyanglcut pengynaan garis bujur dan lintang, serta i n f o m i
lain seperti radius bumi (Anonymous. 1989).
Untuk merancang basis data dalam
sistem inion~~asi
ini. d$xrlukan tiga tahap
pengerjwl :
Mengidentifikasi bentulc geografi dan
atrihutnya.
Mengorganisasikan lapism data.
Mengidentifikasi lapisan yang optimal.
Lapisan ini memilild beberapa lcegunaan, dihtamn~ya:
Mcngorgariisasik-ul bentuk gcograll yang
herlcaiaiurl.

.
.

Meminimumkan jumlah atribut yang
berhubungan dengan setiap bentuk
gcografi.
Memudahkan perbaikan dan pemeliharaan data pada tiap lapisan.
M e n y e d e r h a n h tampilan pets, kanma
bentuk gcogrdi yang berkaitan lebih
mudah dideskripsilm, diberi label ataupun simbol.

Aplikasi sistem yang berbasis geogmfi
yang berkembang di tiap negara berbeda-beda
tergantung lcebutuhan lokal.
Di Kanrula
misalnya, perencanaan volume kayu yang
ditebang, identifihi jalan pengangkutan
kayu menjadi perhatian utama penempan
sistun ini. Cina dan Jepang lebih memiokuskan aplilcasinya pada pemantauan dan pembuatan model pembahan lingkungan. Keb a n y a l m negara di Eropa r n h a a t k a n
Sistem lnfonmsi Geografi untuk membuat
sistem pendataan lahan dan basis data linpkungan.
Sedangkan di h r i k a Selikat
semua ha1 tersebut di atas terns dikemban&
kan (Anonymous. 1989).
Kcuntungan utama Sistem lnformasi
Geografi adalah adanya fasiltas untuk menghubungkan data spasial dengan i n f o m i
geogr* tentang ciri-ciri tertentu peta Informasi disimpan sebagai atribut yang disajikan
setrara gralls.

Strul~turDam Raster/Bitrap

ml
Struktur Data Vcktor

Gambar 2. Struktur Data Spzsial
dan Velctor)

(Raster

Piranti keras yang bisa digunakan
untuk mernperoleh input bagi Sistem Informasi Geograll adalah digitasi dan penyiam.

S t m k t w Data Spasid

Data s w i a l d a w disaiikan denean
skuktw rasterbitmap n i u p u n h t o r se*
terlihat d a Gambar 2 lllllesand and Kiefer.
1987).
Strulttur raster mengunakm nilai
suatu sel ldsi atau bujursangkar yang diotat
dalam bentult matriks. Nilai tersebut rnenyatakan atribut yang bersargkutan S a w
data raster biasanya dipemleh darI p e 4 foto
udara rnaupun citra satelit. Seaangkan struktur vektor menggunakan titik g a i s dan
pligon yang dinyatakan oleh hoodinat-koordinat (xy) mcnumt besar dan amhnya. Data
berstruktur vektor ini diperoleh dengan pendigitasian (Dermoredjo. 1990).
Kelebihan struktur vektor diantaranya adalah ukuran fie yang diperlukan lebih
sedikit tcrutama pada resolusi tinggi, transformasi koordinat dapat d i l h k a n dengan
mudah jika data dengan shala atau pmycksi
yang berbeda h a s dikombi~sikandan lebih
cepat dicetak dibanding den*
strum
raster (Anonymous. 19',2).

Piranti keras penyiam dapat menangkap detall peta secara konsisten, sehingga
integritas spasid data tetap terpelihara. Hal
ini akan menjarlikan data Sistem Infonnasi
Geogrd tetap valid.
Cam kerja alat penyiarn ini mirip
dengan rnesin fotokopi atau faksimil. Penyiam
menyorotlm sinar secara merata ke atas citra
yang akan disiam, kcmudian menangkap citra
yang dipantullm menjadi data digital yang
nlemilild struktur raster (lhtika. 1994).
Rumitnya gambar/peta yang disiam.
besarnya ulnvan dan tingkat resolusi yang
dipilih akan sangat menenhlkan besarnya
ruang penyimpan yang dibutuhkan untuk
mendokumentasilm file hasil penyiaman
(Anonymous. 1992).
Seum khusus Pnggunaan penyiam
mcmiliki beberapa keunggulari. diantaranya
menghasilkan penggandaan digital peta yang
telah acla seean akurat. menybah pet?
dalrun bentuk digim sebagai input b@ Sistcm ldorormasi Gwgrali, mcringlus inlomasi

