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Rangkuman : 

1. Konsep SIG 
2. Pengenalan awal dengan ArcGIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sistem Informasi Geografis adalah system yang digunakan untuk mengatur 

(management), menganalisis (analysis), dan menggambarkan (display) Informasi Geografis. 

Informasi Geografis digambarkan oleh sekumpulan data geografis yang dimodelkan secara 

sederhana (simple), umum (generic), dan terstruktur (structural). SIG mengandung seperangkat 

tools untuk bekerja dengan data geografik. 

SIG memiliki beberapa komponen dalam pengelolaan Informasi Geografis, yaitu : 

1. Geodatabase (ArcCatalog) 

Adalah sebuah spasial Database yang mengandung dataset yang menggambarkan 

Informasi Geografis dalam bentuk model data SIG umum (generic GIS data). (features, 

rasters, topologies, networks, dan lain sebagainya) 

2. Geovisualization (ArcMap) 

Adalah tampilan SIG yaitu sekumpulan peta cerdas dan keterangan lainnya yang 

menggambarkan feature, dan hubungan antar feature di permukaan bumi. Tampilan-

tampilan peta tersebut menggambarkan informasi geografis yang dapat dibangun dan 

ditampilkan dalam database untuk mendukung query, analisa, dan editing pada 

informasi. 

3. Geoprocessing (ArcToolbox) 

Tampilan SIG yang diunggulkan adalah geoprocessing yaitu transformation tools yang 

digunakan untuk mendapatkan dataset geografis baru dari dataset yang sudah ada. 
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Fungsi geoprocessing ini mengadopsi informasi dari exist dataset, menerapkan analisis 

fungsi, dan menuliskan hasilnya dalam dataset yang baru.  

 
I. Geodatabase 

SIG adalah salah satu jenis database, yang lebih dikenal database geografik 

(Geodatabase). Pada dasarnya SIG adalah struktur database yang yang 

menggambarkan dunia dalam bentuk geografik. Berikut ulasan singkat prinsip-

prinsip geodatabase. 

1. Geographic Representations 

Peranan dari Geodatabase adalah bagaimana pengguna bisa menetapkan 

bagaimana feature akan disajikan dengan tepat. Misalnya, perkebunan akan 

digambarkan sebagai polygon, jalan sebagai garis, dan bangunan sebagai 

titik dan sebagainya. Feature-feature SIG sendiri disajikan dalam berbagai 

bentuk, meliputi : 

a. Vektor 
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Data raster, Citra Ikonos Bandung, 
 Skala 1:5000 (viewsheet) 

b. Raster b. Raster 

 

 
 

 

 

 

 

c. Networks 

 
 

d. Terrains dan permukaan. 

 
e. Data Survey 
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f. Dan data-data lainnya berupa toponimi, dan informasi kartografi 

 
2. Deskriptive Atributes 

Untuk memperkaya maknanya dan kandungan data, data SIG memiliki 

atribut sederhana untuk memperjelas makna dan informasi tambahan bagi 

objek yang ditampilkan. Berbagai table dapat dihubungkan dengan objek 

geografik dengan kolom-kolom kunci (baca : keys). 

 
3. Spasial Relationship : topology dan networks 

Spasial Relationship (relasi spasial), seperti topology dan networks, adalah 

salah satu bagian terpenting dalam Geodatabase. Topology digunakan untuk 

mengatur batasan-batasan antara feature, mendefinisikan dan melakukan 

aturan hubungan antar data, dan topologi mendukung query dan proses 

terhadap data tersebut. Topology juga mendukung advance editing dan 
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membuat feature dari unstructured geometry (missal membangun polygon 

dari line). 

 
Networks menggambarkan hubungan grafis dari objek SIG yang 

digambarkan oleh garis (melintang). Hal ini sangat penting dalam pemodelan 

jalan, navigasi untuk transportasi, jalur pipa, prasarana, hydrologi, dan 

networks-networks berbasis aplikasi. 

 
 

4. Thematic Layer and Datasets. 

SIG mengorganisasi data geografis kedalam serangkaian layer tema dan 

table. Jika dataset geografik dalam SIG adalah georeference, maka akan 

memiliki lokasi real-world dan bisa dioverlay antara satu dengan yang 

lainnya. 
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Dalam SIG sekumpulan data geografis yang homogen terorganisasi dalam 

layer, seperti : pemukiman, jalan, sungai, citra satelit, DEM, dll. Ketepatan 

mendefinisikan dataset geografis adalah hal yang vital dalam SIG dan 

konsep penentuan layer dari sekumpulan tema dari sekumpulan informasi 

adalah konsep dataset SIG yang paling vital. 

Dataset dapat ditampilkan dalam : 

• Raw Data 

• Data hasil kompilasi dan interprestasi 

• Data Hasil analisis dan output model (geoprossesing) 

SIG akan sangat berguna untuk jumlah data yang besar dengan banyak 

bentuk penyajian, dan berasal dari berbagai macam instansi baik pengguna 

maupun yang mengeluarkan data tersebut. Pada akhirnya, bagian terpenting 

dalam SIG adalah membuat data menjadi : 

• Mudah untuk digunakan dan dipahami. 

• Mudah dalam overlay dengan data geografik lainnya. 

• Terstruktur dan memiliki kualitas yang bagus. 

• Mudah untuk diketahui isi, tujuan dan maksud penggunaannya 

II. Geovisualization 

Geovisualization mencakup pekerjaan dengan peta (maps) dan tampilan data 

geografis lainnya seperti 3D, table, grafik, dan lain-lain. ArcGIS memiliki 

visualisasi yang handal dan mampu mendekati kondisi bumi sebenarnya baik 

tampilan 3Dnya (ArcScene) ataupun globe (ArcGlobe) nya.  

Berikut contoh-contoh visualisasi di ArcGIS. 
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III. Geoprocessing 

Data Geografik dapat berbentuk data mentah (citra satelit, survey dll), hasil analisa dan 

interprestasi (jalan, gedung, sawah dll), atau informasi lain yang diperoleh dari data lain 

dengan menggunakan analisa dan algoritma model. Geoprosesing dapat diartikan 

sebagai tool dan proses yang digunakan untuk memperoleh data geografis. Secara 

sederhana Geoprocessing dapat di gambarkan sebagai berikut :  

Data + Tools = New Data 
Tool-tool di arcGIS terangkum dalam ArcToolBox. Dan masing-masing tool ini dapat 

digabungkan untuk memperoleh rangkaian proses analisa dalam bentuk Model SIG. 

Berikut contoh model SIG : 

 
Selain itu kita juga dapat memodifikasi bahkan membuat tool-tool baru dengan bantuan 

beberapa bahasa pemrograman seperti : Python, VBScript, dan JavaScript. 
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Geoprocessing digunakan dalam tahap virtual SIG seperti : Automatisasi dan compilasi 

data, managemen data, analisis dan modeling, dan untuk advance cartography. 
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