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PENGINDERAAN JAUH  
(REMOTE SENSING) 



Konsep Penginderaan Jauh 

• “Ilmu dan Seni mendapatkan informasi tentang 
sebuah obyek tanpa melakukan kontak secara 
langsung dengan obyek tersebut” 

 

• “Koleksi informasi tentang permukaan bumi dan 
fenomena menggunakan sensor dengan tanpa 
melakukan kontak fisik dengan permukaan dan 
fenomena tersebut” 

 

 

 



Contoh alat PJ 



• Saat ini ada sekitar 4000-5000  satelit  aktif yang meng-mengitari 
bumi. Amerika memiliki sekitar 1000 satelit 

• Tidak semuanya untuk tujuan pengamatan SDA  tetapi juga untuk  
1. Komunikasi  
2. Global Positioning System (GPS)   

• Keuntungan 
1. Cara termurah untuk melihat seluruh bumi secara 

berulang 
2. Data digital (mudah untuk dianalisis) 

• kerugiannya 
1. Biaya awal mahal (100-500 juta dollars tuntuk 

membangun dan meluncurkan) 
2. Teknologi tinggi 



Komponen Penginderaan Jauh 

1. Sumber Tenaga 

2. Sensor 

3. Wahana 

4. Objek 

5. Atmosfer 

6.  Luaran 



Konsep Penginderaan Jauh 

http://2.bp.blogspot.com/-KcjVrgYy7gI/T3mtnQNkZGI/AAAAAAAAATE/O8P7nbFXEUk/s1600/0.png


SUMBER TENAGA 

Ada 2 Sumber tenaga dalam proses 
inderaja: 

a) Sistem pasif adalah sistem yang 
menggunakan sinar matahari 

b) Sistem aktif adalah sistem yang 
menggunakan tenaga buatan seperti 
gelombang mikro 

 



SENSOR 
sensor pasif : 

1. menggunakan energi matahari jadi hanya terjadi pada siang 
hari saja 

2. Energi termal yg di pancarkan oleh target dapat dideteksi 
siang dan malam asal jumlah energi cukup besar 

sensor aktif: 

1. memerlukan sumber energi untuk penerangan.  

2. Keuntungan dapat melakukan pengukuran kapan saja (siang 
malam atau musim) 

3. Aktif sensor  gelombang mikro 

4. Contoh sensor aktif adalah fluorosensor laser dan radar 





WAHANA 
• Adalah kendaraan/media yang digunakan untuk membawa 

sensor guna mendapatkan data inderaja.  

• Berdasarkan ketinggian persedaran dan tempat pemantauannya 
di angkasa wahana dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: 

a) Pesawat terbang rendah sampai menengah yang ketinggian 
peredarannya antara 1.000 – 9.000 meter di atas permukaan 
bumi 

b) Pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian 
peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi 

c) Satelit, wahana yang peredarannya antara 400 km – 900 km 
diluar atmosfer bumi. 

d) Satelit, wahana yang peredarannya sampai 36.000 km  



WAHANA: 
• Ground-based sensor 
• pesawat 
• satelite 



orbit satelit  

• Disesuaikan  dengan  tujuan sensor (s) yang mereka 
bawa.  

• Orbit satelit  dapat bervariasi dalam hal ketinggian, 
orientasi dan rotasi relatif terhadap Bumi.  

• Geostationary orbits 
1. Satelit yang sangat tinggi, ketinggian 

sekitar 36.000 kilometer,  
2. berputar di kecepatan yang cocok dengan rotasi 

bumi sehingga mereka tampak  tidak bergerak,  
3. Satelit cuaca dan satelit komunikasi umumnya 

memiliki jenis orbit geostationary.  
 



Tipe Target/ Objek 
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Interaksi antara tenaga dan objek 

• Interaksi antara tenaga dan obyek dapat dilihat dari rona yang 
dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap obyek memiliki karakterisitik 
yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke 
sensor. 

• Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terilhat cerah pada 
citra, sedangkan obyek yang daya pantulnya rendah akan terlihat 
gelap pada citra. Contoh: Permukaan puncak gunung yang tertutup 
oleh salju mempunyai daya pantul tinggi yang terlihat lebih cerah, 
daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar 
dingin. 



Jumlah tenaga yang diterima oleh obyek di setiap tempat 
berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain : 
1. Waktu penyinaran 
• Jumlah energi yang diterima oleh objek pada saat 

matahari tegak lurus (siang hari) lebih besar daripada 
saat posisi miring (sore hari). Makin banyak energi yang 
diterima objek, makin cerah warna obyek tersebut. 

2. Bentuk permukaan bumi 
• Permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki 

warna cerah pada permukaannya lebih banyak 
memantulkan sinar matahari dibandingkan permukaan 
yang bertopografi kasar dan berwarna gelap. Sehingga 
daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang 
dan jelas. 
 



3. Keadaan cuaca 
• Kondisi cuaca pada saat pemotretan 

mempengaruhi kemampuan sumber tenaga 
dalam memancarkan dan memantulkan. 
Misalnya kondisi udara yang berkabut 
menyebabkan hasil inderaja menjadi tidak 
begitu jelas atau bahkan tidak terlihat. 

4. Atmosfer 
• Lapisan udara yang terdiri atas berbagai 

jenis gas, seperti O2, CO2, nitrogen, 
hidrogen dan helium. Molekul-molekul gas 
yang terdapat di dalam atmosfer tersebut 
dapat menyerap, memantulkan dan 
melewatkan radiasi elektromagnetik. 



ATMOSFIR 

• Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang, 
sehingga hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik 
yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan 
untuk penginderaan jauh. Bagian spectrum elektromagnetik 
yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai 
permukaan bumi disebut “jendela atmosfer”. Jendela 
atmosfer yang paling banyak digunakan dalam penginderaan 
jauh adalah spectrum tampak. 
 



Luaran/produk Data satelit 

1. Citra Satelit Cuaca terdiri dari TIROS-1, ATS-1, GOES, NOAA 
AVHRR, MODIS, DMSP. 

2. Citra satelit sumberdaya alam terdiri dari:  

a. Resolusi Rendah yaitu, SPOT, LANDSAT, ASTER. 

b. ·Citra Resolusi Tinggi yaitu, IKONOS, QUICKBIRD. 

3. Citra Satelit pesisir dan laut  ocean color  
a. SeaWIFTs 

b. MERIS 

c. CZCS 

 



4 JENIS RESOLUSI 
• Resolusi spasial mencerminkan rincian data tentang obyek 

yang dapat disadap dari suatu sistem penginderaan jauh, 
dalam bentuk ukuran obyek terkecil yang dapat disajikan, 
dibedakan, dan dikenali pada citra, disebut pixel (picture 
element).  

• Resolusi spektral menunjukkan kerincian spektrum 
elektromagnetik yang digunakan dalam suatu sistem 
penginderaan jauh.  

• Resolusi temporal merupakan frekuensi perekaman ulang 
bagi daerah yang sama oleh suatu sistem penginderaan 
jauh 

• Resolusi radiometrik menunjukkan kepekaan suatu sistem 
sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal yang 
sampai pada sensor tersebut. 

 



Resolusi spasial 

 



Resolusi spasial pada beberapa 
jenis citra satelit 

– Citra SPOT resolusi spasialnya 10 dan 20 meter 

– Citra Landsat TM resolusi spasialnya 30 meter 

– Citra Landsat MSS resolusi spasialnya 79 meter 

– Citra IKONOS resolusi spasialnya 1.5 meter 

– Citra QuickBird resolusi spasialnya yang tertinggi saat 
ini yaitu 0.61 meter.  

– Formosat 2 resolusi spasialnya adalah 2 meter 
(pankromatik) dan 8 meter (multispektral). 

 



Landsat 8 
• 9 band spektral , termasuk band pankromatik:  

– Band 1 Visible (0.43 – 0.45 µm) 30 m 
– Band 2 Visible (0.450 – 0.51 µm) 30 m 
– Band 3 Visible (0.53 – 0.59 µm) 30 m 
– Band 4 Near-Infrared (0.64 – 0.67 µm) 30 m 
– Band 5 Near-Infrared (0.85 – 0.88 µm) 30 m 
– Band 6 SWIR 1(1.57 – 1.65 µm) 30 m 
– Band 7 SWIR 2 (2.11 – 2.29 µm) 30 m 
– Band 8 Panchromatic (PAN) (0.50 – 0.68 µm) 15 m 
– Band 9 Cirrus (1.36 – 1.38 µm) 30 m 

• Thermal Infrared Sensor (TIRS) dua band spectral :  
– Band 10 TIRS 1 (10.6 – 11.19 µm) 100 m 

– Band 11 TIRS 2 (11.5 – 12.51 µm) 100 m 



MERIS 

 



Resolusi Spektral 

• Resolusi spektral diartikan sebagai dimensi dan jumlah daerah 
panjang gelombang yang dimiliki oleh sensor.  

• TM  7 band dengan lebar setiap bandnya yang sempit tetapi rentang 
band yang digunakan lebar (mulai band biru sampai dengan band 
termal) 

• SPOT 5  4 band dengan rentang dari band hijau sampai dengan 
inframerah sedang, TM mempunyai resolusi spektral yang lebih baik 
dibandingkan dengan SPOT.  

• Dengan jumlah band-band sempit yang banyak maka pemakai atau 
peneliti dapat memilih kombinasi yang terbaik sesuai dengan tujuan 
dari analisis untuk mendapatkan hasil yang optimal.  

• High spectral resolution: - 220 bands 

• Medium spectral resolution: 3 - 15 bands 

• Low spectral resolution: - 3 bands 
 



Resolusi Radiometrik 
• Resolusi radiometrik adalah ukuran sensitivitas sensor untuk 

membedakan aliran radiasi (radiant flux) yang dipantulkan atau 
diemisikan dari suatu obyek permukaan bumi.  

• MSS band 4, 5 dan 7 dikonversi ke dalam 7 bit (27=128), sehingga 
akan menghasilkan 128 nilai diskrit yang berkisar dari 0 sampai 
dengan 127.  

• MSS band 6 mempunyai resolusi radiometrik 6 bit (26=64), atau 
nilai integer diskrit antara 0 - 63.  

• Generasi kedua data satelit seperti TM, SPOT dan MESSR 
mempunyai resolusi radiometrik 8 bit (nilai integer 0 - 255).  

• Citra yang mempunyai resolusi radiometrik yang lebih tinggi akan 
memberikan variasi informasi yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan citra yang mempunyai resolusi radiometrik yang lebih 
rendah. 
 



Resolusi Temporal 
• Pertimbangan resolusi ini menjadi penting ketika penginderaan 

jauh dibutuhkan dalam rangka pemantauan dan atau deteksi 
obyek permukaan bumi yang terkait dengan variasi musim 
(waktu).  

• Resolusi  temporal adalah interval waktu yang dibutuhkan oleh 
satelit untuk merekam areal yang sama, atau waktu yang 
dibutuhkan oleh satelit untuk menyelesaikan seluruh siklus 
orbitnya.  

• Resolusi temporal adalah frekuensi suatu sistem sensor 
merekam suatu areal yang sama (revisit).  

– Landsat TM ulangan overpass 16 hari,  

– SPOT  26 hari,  

– JERS-1 44 hari,  

– NOAA AVHHR 1 hari  

– IRS  22 hari  



• Satelit GMS resolusi temporalnya yaitu 2 x sehari 

• Landsat MSS dan TM resolusi temporalnya yaitu18 hari 
untuk generasi 1, 16 hari untuk generasi 2 

• Satelit SPOT resolusi temporalnya yaitu 26 hari 

• Satelit IKONOS resolusi temporalnya yaitu 3 hari.  

• Satelit QUICKBIRD resolusi temporalnya yaitu 3-7 hari.  

• Satelit ORBVIEW 3 resolusi temporalnya adalah 3 hari.  

• Sateli FORMOSAT 2 resolusi temporalnya yaitu 1 hari.  

 



Perbandingan berbagai skala pada 
data citra digital 



• Diluncurkan oleh CNES (Centre National d'Études Spatiales) Perancis 

• satellites : sun-synchronous, near-polar orbits altitude 830 km,  

• Repetisi waktu 26 days. Melintasi equator sekitar 10:30 AM local 

SPOT (Système Pour l'Observation de la Terre)  

SPOT 5, 2.5 m 
ground resolution 



Satellites/Sensors untuk monitoring laut 

1. Coastal Zone Colour Scanner (CZCS)   
• khusus untuk  monitoring laut dan tubuh air 

lainnya 
• Tujuan utama CZCS untuk meneliti warna laut 

dan temperatur air laut 

2.  MOS  Marine Observation Satellite (MOS-1) 

3.  SeaWiFS (Sea-viewing Wide-Field-of View 
Sensor  untuk ocean colour monitoring 

4. MERIS (Medium Resolution Imaging 
Spectrometer)  pada satelit ENVISAT, 
kepunyaan ESA 

5. MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer)  kepunyaan NASA 



A
L
O
S
  

Produk JAXA 

Aplikasi bidang Monitoring hutan, Perencanaan 
dan Perluasan lahan 
perkebunan  

Lama pengiriman data arsip 2 minggu 

Resolusi Spatial 2.5 m 

Resolusi Spatial   10m 

Skala peta maksimum  1:7.500 

Minimal Order 1 Scene 

Cakupan 60 x 60 km2 

 Harga arsip JAXA 

 400 USD 
(2,5m  Monochrome)   

 500 USD (10m  Color ) 

 1500 USD (2,5m  Color) 

ALOS= Advance Land Observation Satellite  

http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=29
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=29
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://petacitra.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28


ALOS (Advanced Land Observation 
Satellite) 

• diluncurkan  dari Pusat Antariksa Tanegashima Jepang.  

• ALOS memiliki 3 sensor yaitu: PRISM untuk pemetaan DEM, 
AVNIR-2 untuk observasi tutupan lahan, dan PALSAR sistem 
radar 

• AVNIR-2 Multispectral=10m (4 bands) 

• AFSAR  SAR-L, resolusi :10 and 100 

• PRISM  PANKROMATIK   0.52-0.77  resolusi 2.5 m 

• Sun Synchronous Sub-Recurrent Orbit Recurrent Period: 46 
days 

• Altitude: Approximately 692km (above the equator) 

 
 



Citra ALOS 
 Jakarta 



SPOT 
Jenis Satelit SPOT 
• SPOT 1 diluncurkan: 22 Februari 1986. Berhenti: 31 Desember 1990  
• SPOT 2 diluncurkan: 22 Januari 1990 
• SPOT 3 diluncurkan: 26 September 1993. Berhenti:14 November 1997. 
• SPOT 4 diluncurkan: 24 Maret 1998. Memiliki kemajuan yang cukup 

besar dari satelit sebelumnya. Perubahan yang utama adalah modifikasi 
dari HRV (High Resolution Visible) menjadi High Resolution Visible and 
Infrared Instrument (HRVIR). Sehingga memiliki kemampuan tambahan 
dalam mendeteksi gelombang tengah inframerah (1.58 – 1.75 microm) 
untuk keperluan survei geologi, survei vegetasi dan survei tutupan 
salju. 

• SPOT 5 diluncurkan : 4 Mei 2002  
• Kemampuan resolusi tinggi yang berkisar pada level 2,5 meter , 5 

meter, dan 10 meter. 
• Citra satelit SPOT – 5 baik digunakan baik dalam keperluan pembuatan 

peta berksala sedang (1:25 000 dan 1: 10 000) , perencanaan desa dan 
kota, eksplorasi minyak dan gas, dan manajemen bencana alam 





SPOT – 5 

Citra Satelit SPOT – 5 Kota Makassar. 
Ketelitian resolusi hingga 10 meter. Mode 

Color 
Courtesy : Spot Image 2005. 

Citra Satelit SPOT – 5 Jambi, Indonesia 
. Ketelitian resolusi hingga 2.5 meter. 

Mode Color 

http://titikcerah.files.wordpress.com/2011/03/spotke2.png
http://titikcerah.files.wordpress.com/2011/03/spotke7.png


SPOT 6 

1,5 meter SPOT-6 (Area Bora-Bora, 
French Polynesia, 12 Agustus 2012) 

 

• Satelit SPOT-6 diluncurkan pada 9 
September 2012 oleh sebuah 
peluncur PSLV dari Satish Dhawan 
Space Center di India 

• Resolusi  1.5 meter Pankromatik 
dan 8 meter multispektral (Blue, 
Green, Red, Near-IR)  

• Menawarkan  produk untuk 
bidang pertahanan, pertanian, ke
hutanan ,pemantauan 
lingkungan, pengawasan 
pesisir, rekayasa, minyak dan 
gas, dan industri pertambangan  

http://quickbirdonline.files.wordpress.com/2013/05/astrium.jpg


WorldView-1 
• Satelit WorldView-1 Sun synchronous, ketinggian 496 km  
• Memiliki kemampuan merekam data permukaan bumi per hari seluas 

750,000 km²  
• citra dengan resolusi 0.5 m pankromatik dengan waktu kedatangan 

kembali pada lokasi yang sama dalam 1.7 hari. 
• Peluncuran Tanggal : 18 September 2007 

50cm 
WorldView-1, 

Batam 

http://sellquickbird.files.wordpress.com/2010/07/wv1_batam.jpg


WorldView-2 
• Tinggi  orbit: 770 kilometer 

• Sun synchronous 

• Pankromatik: 0,46 m 

• 8 Multispektral: 1,84 m 

– 4 standard colors: blue, 
green, red, near-IR 1 

– 4 new colors: coastal, 
yellow, red edge, near-
IR 2 

• sangat memadai bagi 
keperluan analisis-
analisis spasial sumber 
daya alam dan 
lingkungan hidup. 

Citra Satelit WorldView-2, 50 cm 
natural color, Jayapura, Papua 

Satelit WorldView-2 satelit generasi terbaru 
dari Digitalglobe yang diluncurkan pada 
tanggal 8 Oktober 2009.  

http://sellquickbird.files.wordpress.com/2010/07/wv2_natural.jpg


QuickBird 
• Resolusi spasial 0.61 m pankromatik (BW) dan 2.4 m multipektral 

(berwarna),  

• Ketelitian lokasi 23 m tanpa menggunakan titik kontrol tanah. 

•  Kemampuan cakupan dalam sekali perekaman tunggal seluas 16.5 km x 
16.5 km atau perekaman dalam bentuk strip seluas 16.5 km x 115 km. 

• Tanggal  orbit: 18 Oktober 2001 

• Tinggi: 450 km, sun-synchronous  

60cm 
Natural 

QuickBird, 
Waropen, 

Papua 

http://sellquickbird.files.wordpress.com/2010/07/qb_natural.jpg


IKONOS 

• Satelit Amerika, diluncurkan tanggal: 24 November 1999 oleh  
• Citra pankromatik resolusi 0,82 meter  
• Citra multispektral resolusi 3,2 meter (4 bands) 

 

1 meter 
Natural 
IKONOS, 

Tual, Maluku 

http://sellquickbird.files.wordpress.com/2013/08/ikonos1.jpg


GeoEye-1 
• Orbit tanggal: 6 September 2008.  
• Citra satelit  kedetilan luar biasa dan akurasi yang tinggi 

dibandingkan dengan citra satelit resolusi tinggi lainnya 
• pankromatik resolusi spasial= 0,41 meter  
• saluran multispektral resolusi spasial = 1,65 meter (4 bands) 
• Tinggi orbit= 681 km 

 
 

50cm Natural, 
GeoEye-1 



PLEIADES-1A SATELLITE SENSOR 

• Pleiades-1A satellite, diluncurkan pada 16 Desember  2011 

•  Resolusi spasial 0.5m 

• Menyediakan orthorectified color data pada resolusi 0.5-meter (GeoEye-1)  

• Pleiades-1A mampu citra stereo resolusi 

• Imagery Products 

• 50-cm  hitam putih 
50-cm  berwarna 
2-meter   multispectral 
Bundle: 50-cm B&W and 2-meter multispectral 

• Spectral Bands 

• P: 480-830 nm 
Blue: 430-550 nm 
Green: 490-610 nm 
Red: 600-720 nm 
Near Infrared: 750-950 nm 

 

http://www.satimagingcorp.com/svc/orthorectification.html
http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-1.html
http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-1.html
http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/geoeye-1.html


Pleiades 0.5 meter, Natural 

Marangkayu, Kutai, 
Kalimantan Timur 

 

Pidie, Aceh 

http://terra-image.com/resolusi-citra-satelit-digitalglobe/
http://terra-image.com/wp-content/uploads/2014/01/2-Marangkayu-1.jpg
http://terra-image.com/wp-content/uploads/2014/01/10-Pidie-Aceh-Natural.jpg


 Satelit TUBSAT - Indonesia 

• Satelit TUBSAT diluncurkan oleh Indonesia, hasil kerjasama dengan jerman 
dan India, pada tahun 2007.  

• Spesifikasi satelit TUBSAT memiliki resolusi spasial Ground Resolution 5 m 
dan 200 m .  

• Satelit dan aplikasinya diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. 

•  Manfaat satelit telekomunikasi dan satelit penginderaan jauh bagi 
Indonesia diharapkan berperan dalam :  

1. Telecommunication (first domestic satellite telecommunication system 
in operation in 1976);  

2. Earth observation (natural resources, urban and rural land use; 
development, environment, weather, climate and others);  

3. Disaster management;  

4. Search and Rescue;  

5. kesehatan 

6. Education 

 

 



Satelit TUBSAT - 
Indonesia 



Aplikasi RS untuk kelautan dan pesisir 

Sea bottom 

Water column Shallow water 

Atmosphere  

constituents 

Air-water interface 

Deep water 



51 

QuickBird 2003, RGB 

Aplikasi PJ untuk Pemetaan Habitat Bentik  



Pemetaan sebaran TSM dan klorofil 



Aplikasi PJ untk Perkebunan 

Perkebunan 

Kelapa sawit  - 

tanaman muda & 

matang 



Deteksi dan 
menghitung 

pohon 

5024 pohon 

dalam 36.96 ha 

Kepadatan  = 

136 pohon/ha 



Estimasi jumlah pohon kelapa sawit yang 
dibutuhkan untuk ditanam pada area kosong 

60 trees in 0.50 ha 

density = 120 trees/ha 

Average spacing 

between trees = 9.2 m 

Area kosong= 

0.5143 ha 

Estimasi 

dibutuhkan 62 extra 

pohon untuk area 

kosong 



Pohon dewasa  

(594 pohon dalam 6.47 ha 

92 pohon/ha) 

Pohon muda 

(1379  pohon dalam 11.99 ha 

119 pohon/ha) 

Klasifikasi tipe pohon 

Back 



SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 



Pengertian Sistem Informasi Geografis  

”suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 
data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama 
secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, 
memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, 
menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi 
berbasis geografis” 



Definisi SIG 

• Ehler dan Amer (1991): Seni, ilmu dan teknologi yang 
berhubungan dengan perolehan, penyimpanan, proses 
produksi, presentasi, dan penyebaran geoinformation 

• Burrough (1987) : seperangkat alat untuk mengumpulkan, 
menyimpan, memanggil sesuai keinginan, mentransformasi, 
menayangkan data spasial dari dunia nyata 

• Cowen (1988) : Decision Support system yang melibatkan 
integrasi data spasial dalam menangani masalah lingkungan 

• Parker (1988) : Sistim teknologi informasi yang menyimpan, 
menganalisa, dan menayangkan baik spasial maupun non 
spasial data 



Mengapa disebut SIG? 

Karena dalam pengelolaannya sistim ini 
melibatkan data dan informasi Geografis 

Data Geografis ???? 

 Data yang memiliki atribut atau keterangan lokasi geografis 

 Data yang menerangkan lokasi geografis 

Apa yang dimaksud dengan lokasi geografis? 



• Perolehan/ mengumpulkan 

• Proses produksi/ mengolah  

• Penyimpanan/ menyimpan 

• Memanggil kembali  

• Menganalisa,  

• Menayangkan hasil olahan 

 

Pekerjaan SIG 



Interaksi antara pertanyaan konseptual dan jawaban 
yang diberikan oleh SIG  



Siapa yang menggunakan SIG? 

 Lingkungan  monitoring dan modeling 
lingkungan 

 Pelayanan emergensi  kebakaran dan polisi 
 Industri  transportasi, komunikasi, tambang, 

perkebunan 

Bisnis  mencari lokasi, sistem deliveri, 
perbankan 

Pemerintahan  pusat, daerah dan militer 

Pendidikan  penelitian, alat pendidikan 

Kesehatan , administration   



Komponene SIG 

 



Perangkat Keras SIG 



Data  Sumber data spasial 

SPATIAL 

DATABASE 

Aerial 

Photography 

TerrestriaL  

Survey 

Remote 

Sensing 

Existing Maps 

(Thematic and  

Topographic) 
Data tabuler/tekstual 

GPS 



Data apa saja yang dikumpulkan dan bisa 
diserap oleh SIG? 

 

• Peta Analog/ Peta Dijital 

• Citra Satelit (NOAA, Landsat, SPOT, Ikonos, Quickbird) 

• Data hasil pengukuran lapangan (tegakan pohon, persil lahan, 
pemancar selular dst) 

• Data statistik (contoh Kabupaten dalam Angka) 

• Video 

• dst 

 



Perangkat Lunak 
• Tipe perangkat lunak SIG 

– Suatu sistem komputer yang dapat mengolah informasi 
tentang lokasi suatu fitur atau fenomena pada permukaan 
bumi 

– Memilik semua fungsi DBMS dan fungsi suatu sistem 
pemetaan berkomputer 

– SIG sebagai suatu DBMS yang memungkinkan kita 
mengolah data 

– Contoh yang umum : 
• ArcView 
• ArcGIS 
• MapInfo 

 



Jalan 

Sungai 

Garis pantai 

Land use 

Bagaimana cara SIG meyimpan data? 

Peta Analog SIG 



Jalan 

Sungai 

Garis pantai 

Land use 

SIG 



Mengapa Atribut diperlukan? 

• Karena yang digambar oleh komputer bukan objek real 
(jalan, sungai, persil lahan/ bangunan, tiang listrik/ telepon 
dst) 

• Yang digambar oleh komputer adalah bentuk dasar objek  
spasial--------->Entitas 

 

Untuk membedakan  atau memberi identitas 
pada objek spasial yang digambar 



Format Vektor? 

1. Titik 
– Meliputi semua objek grafis atau geografi yang dikaitkan 

dengan pasangan koordinat (x,y) 

– Tidak  mempunyai dimensi panjang dan luas (area) 

– Data/ informasi disimpan dalam bentuk (x,y) 

. 

x1,y1 

x2,y2 

x3,y3 

x4,y4 
537.155, 585.500, kantor pos, “normal” 



2. Garis 
 

– Meliputi semua unsur linier yang dibangun dengan 
menggunakan segmen segmen garis lurus yang dibentuk 
oleh 2 titik koordinat atau lebih (Burrough, 1994) 

– Entity garis yang paling sederhana disimpan dalam bentuk 
2 koordinat (x,y) 

– Makin pendek segmen -> makin banyak arc -> makin halus  

.2 

1 

2 

10.23, 50.43; 60.32, 59.3; 107.21, 40.12 

Entity garis dengan asosiasi informasinya 



3. Polygon/ area 
• Kumpulan pasangan-pasangan koordinat (x,y) yang 

mempunyai titik awal dan titik akhir yang sama, mempunyai 
dimensi panjang dan luas 

• Entity poligon disimpan dalam bentuk list koordinat (x,y) 
ditambah dengan deskripsi properti yang bersifat  topologi 
(bentuk, hubungan ketetanggaan, dan hirarki) 

 

.2 A1 
A2 

A3 

A4 
A5 

polygon 



Format Raster 
• Grid/ Fiksel/ sel 

Sel/ piksel 

Struktur Data Raster 

(0,0) 
Xmax 

Ymax 



Bagaimana cara SIG melakukan analisa 

2 jenis analisa: 
 
• Analisis atribut 

– Analisa yang dilakukan pada tabel atribut / 
– menggunakan data data yang ada pada tabel 

atribut sebagai input analisa---------------Query 
 

• Analisa spasial 
– Analisa yang dilakukan pada data spasial 
– Menggunakan data spasial sebagai input analisa 



Marketing 

• Penentuan jumlah barang 
dan lokasi outlet menurut 
demografinya 

• Pemilihan pusat 
perdagangan 

• Klasifikasi daya beli 
potensial 



Transportasi 

• Identifikasi frekuensi dan 
jumlah angkutan umum per 
route 

• Identifikasi daerah rawan 
kecelakaan 

• Penentuan lokasi shelter  

• Pemantauan route perjalanan 
logistik, canvaser 



Kesehatan 

• Analisa demografi untuk 
memperkirakan permintaan terhadap 
berbagai jenis pelayanan 

• Analisa penempatan lokasi pusat 
pelayanan kesehatan 

• Pemetaan penyebaran penyakit dan 
tindakan pencegahan.  



SIG untuk Kesesuaian Lahan 
• Mencari lokasi  yang  sesuai untuk budidaya tambak 



 




