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MANAJEMEN DATA 
 
Manajemen data dimaksudkan untuk mempermudah dalam pencarian data dan 
mengurangi kemungkinan adanya redundant (adanya data yang double). Biasanya data 
disimpan berdasarkan jenisnya dan sifatnya. Berikut contoh manajemen data : 

 
 

1. Baseline  
Digunakan untuk menyipan file-file dasar (yang digunakan disetiap peta), seperti 
: garis pantai, jalan, sungai, pemukiman, dan lain-lain. 

2. Thematik 
Digunakan untuk menyimpan file-file tema seperti : tata guna lahan, kesesuaian 
lahan, rencama tata ruang dan lain-lain. 

3. Project 
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Digunakan untuk menyimpan file-file project seperti .wrs (workspase untuk di 
MapInfo), .apr (project untuk di arcview), .mxd (project untuk di ArcGIS) 

4. Layout 
Digunakan untuk menyimpan file-file untuk kebutuhan layout seperti annotation, 
.avl (untuk arcview). .lyr (untuk di arcGIS), symbol-simbol dan lain-lain. 

5. Hasil Peta 
Digunakan untuk menyimpan peta-peta yang sudah diexport kedalam file 
gambar (.jpg, .wmf, .emf, dan lain-lain) 

6. Album 
Digunakan untuk menyimpan peta yang sudah tersusun menjadi album peta 
yang sudah siap dicetak. 

7. Source 
Digunakan untuk menyimpan data-data mentah (raw data) baik berupa vector, 
maupun raster, atau data-data sekunder lainnya. 

8. Sampah 
Digunakan untuk menyimpan file-file yang hanya digunakan sementara, dan bias 
dihapus. Biasanya dalam melakukan analisa kita sering melakukan ujicoba untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga akan banyak file-file yang bersifat 
temporary. 

 
 
 
 
 

Coba buat folder kerja yang berisi folder-folder fila yang akan digunakan nantinya. 
Folder-folder tersebut bisa seperti diatas atau tidak ? 

 
 
REGISTRASI IMAGE 
 
Salah satu cara membuat data SIG adalah dengan mendigitasi data raster. Ada 
beberapa teknik untuk mendigit data, dan pada umumnya terbagi atas dua kelompok 
yaitu: 

• mendigitasi data menggunakan alat yang disebut digitizer 
• digitasi dengan menggunakan layer Komputer dan mouse yang kita sebut 

digitasi on screen. 
Kita akan menggunakan teknik kedua yang lebih cepat, gampang, murah dengan 
ketelitian yang tidak terlalu jauh berbeda dengan menggunakan alat digitizer. Kita cukup 
menyediakan data raster baik berupa citra atau gambar hasil scanner, atau foto udara, 
citra satelit dan data raster apapu juga, asalkan kita masih memperoleh data posisi pada 
raster tersebut. Sebelum mendigit data tersebut kita harus melakukan registrasi citra 
yaitu memberikan data koordinat pada citra atau image sehingga citra tersebut memiliki 
posisi geografis. 
 Perhatikan bahwa kita memerlukan minimal empat titik koordinat, dalam bentuk 
jalur  kurva tertutup, berurutan dan hierarkhi. Nilai error rms yang dikehendaki di bawah 
0.1. Toolbox  yang akan digunakan adalah Georefencing.  
 

 
 
Untuk latihan kita akan menggunakan hasil scan peta Jawa Bagian Barat yang biasa 
kita temui dari atlas Indonesia. Peta ini di scan dengan format Tiff. 
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Langkah-langkah Kerja 
Perhatikan data koordinat yang terdapat pada peta jabar tersebut, ambil titik-titik 
koordinat yang jelas dan mudah di amati, catat titik koordinatnya dan masukan kedalam 
excel dan ubah menjadi data dbf, missal tikon.dbf 

No Nama_titik Longitude Latitude
1 PTA 106 -6 
2 PTB 106 -8 
3 PTC 108 -6 
4 PTD 108 -8 

System koordinat yang digunakan adalah longitude latitude WGS 1984. Create data ini 
menjadi bentuk feature titik, simpan dalam bentuk shapefile, transform koordinatnya 
menjadi Projected Coordinats Systems>UTM>WGS 1984>WGS 1984 Zone 48S.Prj.  
Buka kembali ArcMap, dan aktifkan modul Georefencing. Apabila modul ini belum ada 
pilih pada View>Toolbars>Georeferencing. Masukkan citra kedalam ArcMap melaui 

Add Layer . Pada kotak dialog Create pyramids for stad_siliwangi.tiff pilih do not 
build pyramids untuk mempercepat proses, atau apabila resources computer anda 
bagus, pilih build pyramids. 

 
Sehingga data akan muncul pada ArcMap dan terdaftar pada Georeferencing. 
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Tambahkan data feature tikon dalam format koordinat utm yang tadi batu kita transform, 
perhatikan bahwa feature yang kita buat berbeda posisi dengan citra, dan sekarang kita 
akan meletakan citra di atas feature. Perhatikan juga bahwa pada tool Georefencing 

tertulis judul citra pada layer dan kita kan menggunakan  add control points. Data 

base rms atau kesalahan dapat dilihat dari view link table . Pertama-tama pilih , 
dan letakkan kursor di atas titik pertama di citra.  

 
Sebagai bantuan kita dapat menggunakan magnifier melalui Windows > Magnifier. 
Letakkan di atas titik yang kita inginkan. 
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Lalu tekan tombol  letakkan pada titik pertama tersebut, lalu pilih layer tikon, klik 
kanan pilih Zoom to Layer, pilih titik yang sama tekan di titik tersebut.  

 
Sekarang kembali ke layer Peta jabar, klik kanan pilih zoom to layer, pilih titik kedua 
klik lalu kembali ke layer tikon_utm dan klik kanan pilih zoom to layer. 
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Pilih kembali titik kedua dari tikon_utm, dan perhatikan hasilnya. Perhatikan sekarang 
antara feature titik_utm.shp dan peta jabar.jpg sudah mulai saling overlay. Untuk titik 
ke tiga dan ke empat lebih mudah dilakukan apabila titik satu dan ke dua berhasil di 
lakukan. Urutan pemilihan titik harus anda perhatikan. Apabila titik pertama anda mulai 
dari ujung kiri, ke bawah lalui bawah kanan dan terakhir atas kanan. 

 
Titik ketiga sudah dekat dan anda perhatikan sekali lagi bahwa titik pertama yang anda 
klik adalah data titik pada image dan berikutnya baru pada data feature. 
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setelah titik ke empat maka anda peroleh hasil registrasi, apakah secara manual telah 
tepat di atas data feature? 

 
setelah selesai, pilih georeferencing>Update georeference. Aktifkan link tabel  
untuk melihat nilai kesalahan (RMS) yang ada. 
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Latihan 
Registrasi citra-citra yang ada yang telah ditentukan oleh instrutur untuk memperdalam 
pengetahuan tentang registrasi. Apa yang dapat anda simpulkan? 
 


