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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Ekadinata, dkk, (2008), Sistem informasi geografis (SIG) adalah sebuah sistem 

atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data 

dan informasi dari suatu obyek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau 

keberadaannya di permukaan bumi.   Qihao Weng dalam bukunya (Weng, 2010) 

menyebutkan bahwa Sistem Informasi Geografis merupakan paket software 

terintegrasi yang dibuat secara khusus untuk mengolah data geografis dengan 

berbagai keperluan.  GIS dapat melakukan pemrosesan mulai dari pemasukan 

data, penyimpanan, menampilkan kembali informasi kepada pengguna, serta 

mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap data yang 

dimilikinya.  Triyono, dkk,  (2008), pada dasarnya istilah sistem informasi 

geografis merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu, sistem, informasi dan 

geografis.   Dengan demikian pengertian terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini 

akan sangat membantu dalam memahami Sistem Informasi Geografis.   Dengan 
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melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas sistem informasi geografis merupakan 

suatu sistem yang menekankan pada unsur “informasi geografis”. 

Istilah geografis merupakan bagian dari spasial (keruangan).   Kedua istilah ini 

sering digunakan secara bergantian atau tertukar sehingga timbul istilah yang 

ketiga yaitu geospasial.   Ketiga istilah ini mengandung pengertian yang sama di 

dalam konteks SIG.    Penggunaan kata “Geografis” mengandung pengertian suatu 

persoalan mengenai bumi: permukaan dua atau tiga dimensi.   Istilah “Informasi 

Geografis” mengandung pengertian informasi mengenal tempat-tempat yang 

terletak di permukaan bumi pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek 

terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan  

(atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya  diberikan atau 

diketahui. 

 

2.1.2 Komponen Sistem Informasi Geografis 

Menurut Riyanto,dkk, (2009), komponen sistem (subsistem) pada Sistem 

Informasi Geografis antara lain. 

a. Input 

Pemasukan data yaitu mengumpulkan data dan mempersiapkan data 

spasial dan atau atribut dari berbagai sumber data sesuai format data yang 

sesuai. 
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b. Manipulasi  

Merupakan proses editing terhadap data yang telah masuk, hal ini 

dilakukan untuk menyesuaikan tipe dan jenis data agar sesuai dengan 

sistem yang akan dibuat. 

c. Manajemen data 

Tahap ini meliputi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan 

data (menyimpan, mengorganisasi, mengelola, dan menganalisis data) ke 

dalam penyimpanan permanen. 

d. Query  

Suatu metode pencarian informasi untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh pengguna Sistem Informasi Geografis. 

e. Analisis 

Sistem Informasi Geografis mempunyai dua jenis fungsi analisis, yaitu 

fungsi analisis spasial dan analisis atribut.   Fungsi analisis spasial adalah 

operasi yang dilakukan pada data spasial.  Sedangkan fungsi analisis 

atribut adalah fungsi pengolahan data atribut, yaitu data yang tidak 

berhubungan dengan ruang. 

f. Visualisasi (data output) 

Penyajian hasil berupa informasi baru atau dari database yang ada baik 

dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy seperti dalam 

bentuk peta (atribut peta dan atribut data), tabel, dan grafik. 

Komponen-komponen SIG 

Sebagai suatu sistem, SIG memiliki sejumlah komponen yang saling 

berkaitan.   Komponen-komponen SIG dapat dikelompokkan menjadi. 
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Gambar 2.1. Komponen Sistem Informasi Geografis 

 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Di dalam perangkat keras terdapat beberapa komponen yang sering 

digunakan untuk aplikasi SIG adalah Personal Computer (PC), mouse, 

monitor, digitized, plotter, reciver GPS dan scanner. 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak SIG terdiri atas sistem operasi, compiler, dan program 

aplikasi. Sistem Operasi (Operating System/OS) seperti: Windows, Linux, 

UNIX, Sun Solaris. Sedangkan Compiler yang biasa digunakan C, C+, 

Delphi, Visual Basic. Dan program aplikasi pembangun GIS, seperti:. 

Mapinfo, Arcview, Arcinfo, ArcGIS, dan Quantum GIS 

c. Data dan Informasi Geografis 

Didapat dengan cara meng-import dari perangkat lunak sistem informasi 

geografis yang sudah ada atau dapat secara langsung membuat atau 
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mendigitasi data spasial dari peta dan atribut dari tabel dan laporan dengan 

menggunakan keyboard atau data titik-titik yang diperoleh dengan 

menggunakan GPS (Global Positioning System). 

Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG  Suseno,  

dkk, (2012) yaitu. 

1. Data Spasial 

Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di 

permukaan bumi. Umumnya direperentasikan berupa grafik, peta, 

gambar, dengann format digital dan disimpan dalam bentuk 

koordinat x,y (vektor) atau dalam bentuk image (raster) yang 

memiliki nilai tertentu. 

2. Data Non Spasial (atribut) 

Data non spasial adalah data berbrntuk tabel tersebut berisi 

informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial. 

Data tersebut berbentuk data tabular yang saling berintegrasi 

dengan data spasial yang ada. 

d. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan sebagai sistem analisis yang 

menerjemahkan permasalahan dengan bahasa SIG. 

e. Methods (Prosedur) 

Model dan teknik pemrosesan yang perlu dibuat untuk aplikasi SIG. 
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Menurut Triyono, dkk, (2008) Secara konseptual aplikasi SIG yang baik 

mempunyai kemampuan sebagai berikut. 

a. Lokasi, SIG harus mampu menunjukkan lokasi keberadaan suatu objek 

berdasarkan gambar yang disajikan pada peta. Lokasi objek di  

deskripsikan sebagai cara untuk mencapainya, misalnya nama tempat, 

kode pos atau dapat menggunakan kedudukan objek secara geografis 

seperti lintang dan bujur. 

b. Kondisi, sebuah teknologi SIG harus dapat mengetahui kondisi dari suatu 

objek yang tergambar dalam peta. Kondisi ini misalnya jenis tanah, 

keberadaan flora dan fauna dan sebagainya. 

c. Tren, SIG harus mampu menunjukan perubahan yang terjadi pada objek 

tertentu setelah selang beberapa waktu. 

d. Pola, SIG harus mampu memberi informasi tentang pola suatu objek pada 

daerah tertentu, misalnya pencemaran pada daerah industri, kesibukan lalu 

lintas dan sebagainya. 

e. Pemodelan, SIG harus mampu membuat suatu pemodelan untuk 

mengembangkan sistem, misalnya apa yang terjadi jika dilakukan 

penambahan.  
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2.1.3 Model Data dalam SIG 

Menurut Riyanto, dkk, (2009) sumber-sumber data geografis (disebut juga data 

geospasial) dapat diperoleh dengan cara foto udara, peta yang sudah tersedia, 

survei terestrial, GPS, Remote Sensing. 

Data digital geografis diorganisir menjadi dua bagian, yaitu Data Spasial dan Data 

Atribut/Tabular.  

Dalam Sistem Informasi Geografis, data spasial dapat dibedakan menjadi dua 

format. 

a. Vektor 

Model data vektor diwakili oleh simbol-simbol atau selanjutnya dalam 

SIG dikenal dengan feature, seperti feature titik (point), feature garis 

(line), dan future area (surface). Data tersebut tersimpan dalam komputer 

sebagai koordinat kartesius. 

b. Raster 

Model data raster merupakan data yang sangat sederhana, dimana setiap 

informasi disimpan dalam petak-petak bujur sangkar (grid), yang 

membentuk sebuah bidang. Petak-petak bujur sangkar itu disebut dengan 

pixel (picture element). Posisi sebuah pixel dinyatakan dengan baris ke-m 

dan kolom ke-n. Data yang tersimpan ini dalam format ini data hasil 

scanning, seperti gambar digital (citra dengan format BMP dan JPG). 

Dalam sistem informasi geografis data non-spasial menyimpan kenampakan-

kenampakan permukaan bumi. Misalnya, tanah yang memiliki atribut tekstur, 
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kedalaman, struktur, pH, dan lain-lain. Model data tabular tersimpan ke dalam 

baris atau (record) dan kolom (field). 

2.1.4 Geographic Information System berbasis Desktop 

Prahasta (2009), Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis dekstop yaitu suatu 

aplikasi berbasis SIG pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan user-

interface dan engine-nya.  SIG desktop menyediakan semua fungsi-fungsi zoom-

in, zoom-out dan pan secara penuh namun tidak ada fasilitas download. Di dalam 

SIG desktop-based pengguna bebas menjalankan query dan analisis spasialnya 

(geoprocessing). 

 

2.2 Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis 

Perangkat lunak (software) digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, 

menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Saat 

ini sudah banyak perangkat lunak sistem informasi geografis yang berbayar 

maupun opensource yang dapat digunakan pada perancangan SIG-desktop. 

2.2.1 Quantum GIS 

Menurut Prahasta (2009), Quantum GIS  merupakan perangkat lunak SIG open-

source dan gratis yang user-friendly dan berjalan dibeberapa platform sistem 

operasi; Linux, Unix, Mac Osx, dan Ms. Windows. Dengan QGIS pengguna dapat 

menampilkan dan membuat data peta dalam format shapefile, geotiff, atau 

sejenisnya. Selain itu, perangkat SIG ini juga mendukung plugin untuk melakukan 
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fungsi-fungsi khusus seperti halnya menampilkan track hasil pengamatan 

perangkat receiver GPS. 

Quantum GIS juga memiliki beberapa fungsionalitas sebagai berikut Prahasta, 

(2009). 

a. Pembuatan file-file proyek, tampilan sebagai citra raster dan map file bagi 

aplikasi MapServer. 

b. Manipulasi tampilan visual: zoom-in, zoom-out, zoom-full extent, zoom-

select, dan zoom-layer. 

c. Manipulasi layer: menambah dan menghapus layer-layer vektor, raster, 

PortGIS, dan WMS; dan membuat layer baru. 

d. Menentukan satuan koordinat dan properties sistem proyeksi peta yang 

digunakan. 

e. Penyediaan beberapa fungsionalitas yang dimplementasikan dalam bentuk 

plugins 

1. Plugin Manager: untuk mengatur status keaktifan plugins QGIS 

yang diperlukan pengguna. 

2. Add WFS layer: untuk menambahkan layer vektor WFS. 

3. Decoration: untuk pengaturan properties simbol arah utara dan 

scalebar. 

4. GeoProcessing: menganalisis dan membuat user buffer. 

5. GeoProcessing: memberikan koordinat bumi pada  file citra raster 

yang masih “polos”. 

6. GPS: membuat layer baru GPX, men-download  dari perangkat 

receiver GPS, dan meng-upload data ke perangkat receiver GPS. 
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7. Grass: (1) membuat, membuka, dan menutup mapset; (2) 

menampilkan layer raster dan vektor format Grass; (3) membuat 

dan meng-edit layer vektor Grass. 

8. Graticules: untuk membuat garis-garis graricule. 

9. Spit: meng-import data spasial format shapefile ArcView ke dalam 

format PostGreSQL. 

10. Phyton Console: tampilan layar user-interface QGIS ala Phyton. 

 

2.2.2 MapWindow GIS 

Menurut Prahasta (2009) MapWindow merupakan sistem perangkat lunak SIG 

desktop yang user-friendly berbasis sistem operasi Ms. Windows dan menawarkan 

banyak fungsionalitas baik bagi pengguna tingkat pemula (beginner) maupun bagi 

yang sudah mahir (expert); visualisasi, modifikasi, query, analisis data geospasial, 

pembuatan peta dan legendanya (beberapa aspek kartografis). Komponen 

perangkat lunak ini sudah menyediakan fasilitas pendukung bagi format-format 

data spasial standard seperti shapefile, ASCII, MrSID, JPEG-2000, PNG, dan 

sejenisnya. Komponen ini tidak hanya bertindak sebagai viewer dan editor data 

spasial semata, tetapi merupakan produk SIG open-source yang bisa diprogram 

dan menawarkan fungsionalitasnya baik kepada setiap individu maupun 

organisasi untuk meng-customize aplikasi turunannya melalui aplication program 

interface (API). 
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2.2.3 Visual Basic 

Menurut Riyanto, dkk, (2009), Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang  

digunakan untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis (GUI- 

Graphical User Interface).  Visual Basic merupakan event-driven programming 

(program terkendali kejadian) artinya menunggu sampai adanya respon dari 

pemakai berupa event/kejadian tertentu (tombol diklik, menu dipilih, dan lain-

lain).  Ketika event terdeteksi, kode yang berhubungan dengan event (prosedur 

event) akan dijalankan. 

Microsoft .NET Framework merupakan salah satu teknologi dari Microsoft untuk 

mempermudah kita dalam membuat berbagai macam aplikasi, seperti aplikasi 

Windows, web dan sebagainya. Teknologi ini pertama kali dirilis oleh Microsoft 

pada tahun 2002. Saat ini, .NET Framework sudah menjadi bagian dari 

pembuatan Windows dan sudah menjadi salah satu pondasi yang paling penting 

dalam Visual studio 2010. Versi terakhir .NET Framework saat ini adalah .NET 

Framework versi 4 dan digunakan oleh Visual Studio 2010 (Rahmat, 2009). 

Aplikasi Visual Basic terdiri dari. 

a. Form: Windows/jendela dimana dapat membuat user interface tampilan. 

b. Kontrol (control): Tampilan berbasis grafis yang dimasukkan pada form 

untuk membuat interaksi dengan pemakai (Text Box, Label, Scroll Bar, 

tombol Command, dan lain-lain). 

c. Properti (properties): Nilai/ karakteristik yang dimiliki oleh suatu objek 

Visual Basic. Contoh: Name, Caption, Size, Color, Position, dan Text. 
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Visual Basic menerapkan property default/ standard. Dapat mengubah 

property saat mendesain program atau run time ketika program dijalankan. 

d. Metode (methods): serangkaian perintah yang sudah tersedia suatu objek 

yang dapat diminta untuk mengerjakan tugas khusus. 

e. Prosedur Kejadian (event procedures): kode yang berhubungan dengan 

suatu objek. Kode ini akan dieksekusi ketika respon pemakai berupa event 

tertentu. 

f. Prosedur umum (general procedures): kode yang tak berhubungan dengan 

suatu objek. Kode ini harus diminta oleh aplikasi. 

g. Modul (module): kumpulan dari prosedur umum, deklarasi variabel, 

konstanta yang digunakan oleh aplikasi. 

2.2.4 Microsoft Access 

Suarna, (2008) Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi untuk 

mengolah database (basis data) model rasional, karena terdiri dari lajur kolom dan 

lajur baris. Selain itu Microsoft Access merupakan program aplikasi yang sangat 

mudah dan sangat familiar dalam pembuatan dan perancangan sistem database. 

2.2.5 Model Waterfall 

Fahrurozi, dkk, (2012)  Model waterfall adalah proses pengembangan perangkat 

lunak tradisional yang umum digunakan dalam proyek-proyek perangkat lunak 

yang paling membangunan. Ini adalah model sekuensial, sehingga penyelesaian 

satu set kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas berikutnya. Hal ini disebut 
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waterfall karena proses mengalir secara sistematis dari satu tahap ke tahap lainya 

dalam mode ke bawah. Tahap tersebut adalah rekayasa sistem, analisis, desain, 

perancangan, implementasi, pengujian dan pemeliharaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tahap Metode Waterfall 

2.2.6 Sistem Informasi Geografis Objek Wisata  

Kemajuan teknologi di bidang komputer yang begitu pesat telah mendorong 

semakin berkembangnya sebuah sistem informasi.  Pada awalnya informasi 

diinformasikan  secara manual yang biasanya informasi didapat dari orang yang 

satu ke lainnya, sehingga info yang didapatkan kurang akurat, detail dan jelas. 

Terbatasnya informasi mendorong kemajuan teknologi untuk mengembangkan 

suatu sistem yang dapat menginformasikan suatu objek, sehingga tidak semua 

kalangan tertentu yang mengetahui informasi tersebut. Semakin berkembangnya 

teknologi secara tidak langsung dapat digunakan untuk mempromosikan suatu 
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objek tertentu agar dapat diketahui seluruh masyarakat yang ada di daerah 

tersebut. 

Soyusiawaty, dkk, (2007) Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Propinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Berbasis Web, pengembangan sistem informasi 

dikarenakan penyampaian informasi yang dilakukan masih manual seperti 

pemberian brosur, pamflet, poster dan buku-buku dilakukan jika ada wisatawan 

yang datang dan berkunjung ke suatu objek wisata yang dikunjungi. 

Informasi yang didapat terbatas dan data-data tidak tersusun rapi membutuhkan 

lemari yang besar untuk penyimpanan sehingga tidak efisen.  Maka dibuatlah 

sistem informasi tersebut yang bertujuan untuk menginformasikan pariwisata 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar diketahui masyarakat luas yang mampu 

menampilkan peta, data, jenis wisata, fasilitas pendukung dan jarak.  Informasi 

tersebut didapatkan tidak secara manual, namun berbasis web-browser dapat 

diakses melalui komputer dan koneksi dengan internet yang menarik, informatif, 

online, cepat, dan akurat.  Sistem ini menggunakan software Arc View untuk 

digitasi peta, dan membangun rancang antar muka Macromedia Dreamweaver 

dan PHP. Sedangkan sistem informasi yang penulis buat menggunakan software 

Microsoft Visual Studio 2008,Quantum GIS, MapWindow GIS. Pengunaan 

software yang berbeda untuk mendukung pembuatan GIS desktop. 

Sistem informasi geografis berbasis desktop yang ingin penulis kembangkan 

nantinya yaitu Aplikasi Desktop Sistem Informasi Geografis Untuk Penyebaran 

Wisata Kuliner Di Kota Bandar Lampung yang dapat mengakses tampilan dengan 

tidak memerlukan koneksi internet yang juga menyediakan fungsi-fungsi zoom-in, 
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zoom-out, dan pan secara penuh namun tidak menyediakan fasilitas download.  

GIS desktop ini pengguna bebas menjalankan query dan analisis spasialnya 

(geoprocessing). 
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