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SARI 

Dhamayanti, Chintia Afrieda. 2019. Sistem Informasi PBB Warga RT 03 RW 01 

Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Berbasis Web. Jurusan 

Geografi FIS UNNES. Pembimbing Dr. Tjaturahono B.S., M.Si. 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Warga, Website. 

Pada masa kini teknologi mengalami pengembangan yang sangat pesat, 

tidak hanya pada bidang informasinya saja tetapi pada bidang lainnya seperti 

bidang pemetaan dan penginderaan jauh. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi 

tersebut yaitu digunakan untuk melakukan identifikasi objek PBB RT 03 RW 01 

Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan pembuatan peta 

interaktif berbasis web yang memuat tentang PBB dan informasi warga. 

Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini ada dua yaitu metode data 

primer dan metode data sekunder. Metode data primer merupakan metode 

pengumpulan data yang diperoleh secara langsung atau survei lapangan, metode 

ini dilakukan dengan membagikan angket atau quesioner untuk memperoleh 

informasi identitas warga berdasarkan kartu keluarga dan informasi PBB. 

Sedangkan metode data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang 

diperoleh tidak secara langsung melainkan dari pihak lain atau pun dari sumber 

yang sudah ada. Data tersebut dapat diperoleh dari instansi-instansi setempat yaitu 

KPP Pratama Kab. Kudus dan perpustakaan di Kabupaten Kudus.  

Hasil yang diperoleh dari survei dan pemetaan ini adalah peta blok RT 03 

RW 01 Desa Singocandi yang berjumlah 71 objek PBB yang terdaftar pada KPP 

Pratama dari 138 objek PBB hasil interpretasi citra  dan peta interaktif berbasis 

web yang memuat tentang informasi warga dan PBB.  

Kesimpulan dari survei dan pemetaan ini adalah citra resolusi tinggi dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi objek pajak bumi dan bangunan yang 

kemudian dikembangkan menjadi peta interaktif berbasis website yang akan 

mempermudah pengguna memperoleh informasi mengenai PBB dan informasi 

warga daerah tersebut.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi tumbuh dan berkembang dengan pesat pada masa 

kini. Dalam banyak hal teknologi informasi mendukung manusia untuk 

menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya yaitu dalam pencatatan dan 

pengolahan data yang berisi informasi warga. Sistem informasi warga dalam 

suatu daerah merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya sistem 

tersebut akan mempermudah proses dokumentasi dan informasi warga. 

Pengembangan sistem informasi warga bertujuan untuk menyajikan informasi 

yang berkaitan dengan warga setempat khususnya di bidang pajak bumi dan 

bangunan.    

Dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

ketersediaan data menjadi hal penting dalam setiap pengambilan kebijakan. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri adalah pajak yang dipungut atas 

tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial 

ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak 

atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Salah satu metode yang 

digunakan untuk memperoleh data PBB yaitu menggunakan teknologi 

penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh yang dimaksud dalam 

metode ini yaitu dengan memanfaatkan citra beresolusi tinggi, dengan 

mengidentifikasi objek didasarkan pada unsur-unsur interpretasi citra yaitu 

rona atau warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi, 

maka akan menghasilkan Peta Blok. Peta blok berfungsi untuk menentukan 

lokasi bidang objek pajak yang selanjutnya dipakai sebagai sarana dalam 

menentukan klasifikasi tanah masing-masing bidang objek pajak.  

Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk identifikasi objek PBB, 

telah dilakukan di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan hasil interpretasi 

Citra Ikonos terdapat 269 objek pajak yang belum terdata pada peta blok PBB, 
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dengan demikian terbukti bahwa citra Ikonos dapat digunakan sebagai sumber 

data utama untuk pendataan objek pajak bumi dan bangunan. 

Peta blok pada penelitian yang akan dilakukan akan berbeda dengan 

peta blok hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Peta blok ini 

akan memuat informasi-informasi penting berupa identitas warga dan 

dokumentasi SSPT PBB. Dalam identitas warga berisi tentang status 

kepemilikan bangunan, status warga,  nomor kartu keluarga, identitas pemilik/ 

pengguna bangunan, dan identitas anggota keluarga yang menempati. 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu RT 03 

RW 1 Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus. Desa 

Singocandi memiliki daerah yang strategis, karena letaknya yang dekat 

dengan pusat kota dan dekat dengan daerah industri (industri rokok). Wilayah 

ini termasuk wilayah yang heterogen, karena setiap unit bangunan atau tanah 

memiliki luas yang berbeda, sehingga besar nilai PBB unit satu dengan unit 

lainnya akan berbeda. 

Dengan adanya sistem informasi geografis akan membantu dalam 

menganalisa kondisi suatu daerah dalam bidang kependudukan dan juga dapat 

menyampaikan informasi terkait PBB. Selain itu, dalam penelitian ini GIS 

digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk peta tematik yang 

dapat mempermudah user dalam memahami informasi yang disampaikan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Bagaimana pemetaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan 

hasil interpretasi citra resolusi tinggi ? 

1.2.2. Apa saja informasi yang termuat dalam peta blok PBB ? 
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1.3 Tujuan Survei dan Pemetaan 

1.3.1 Memetakan objek pajak bumi dan bangunan di RT 03 RW 01 Desa 

Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

1.3.2 Memberikan kemudahan dalam mengetahui informasi warga 

setempat. 

1.4 Manfaat Survei dan Pemetaan 

1.4.1 Manfaat Ilmu Pengetahuan 

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu 

geografi dan pemetaan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

pengembangan aplikasi teknik penginderaan jauh untuk identifikasi 

objek pajak bumi dan bangunan dan memberikan khasanah keilmuan 

terutama dalam pemanfaatan citra resolusi tinggi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan kemudahan dalam melakukan 

kegiatan pemetaan objek Pajak Bumi dan Bangunan bagi Kantor 

Pelayan Pajak Pratama Kabupaten Kudus. Selain itu juga memberikan 

informasi tentang warga daerah tersebut secara detail. 

1.5 Batasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini untuk membatasi supaya tidak 

salah tafsir, maka dalam judul diperjelas sebagai berikut : 

1.5.1 Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan 

latihan. 

1.5.2 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi 

dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung 

operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem 
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informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara 

orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. 

1.5.3 Warga  

Warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara 

dengan keterkaitan hukum dan peraturan yang ada dalam negara 

tersebut serta diakui oleh negara, baik warga asli negara tersebut atau 

pun warga asing dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa 

yang akan menjadi warga negaranya. Menurut Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 26 ayat 1, “yang menjadi warga negara adalah orang-orang 

bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan 

dengan Undang-Undang.” 

1.5.4 SIG (Sistem Informasi Geografis) 

Susunan data yang terorganisasi dari perangkat keras 

komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang didesain 

untuk memperoleh, menyimpan, meng-update (memperbaiki), 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua informasi yang 

bereferensi geografis (ESRI, 1990 dalam Prahasta, Edy 2001). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemetaan 

Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang 

berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran 

tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh 

terhadap sosial kultur yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala 

yang tepat. (Soekidjo, 1994). 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemetaan adalah proses, cara, 

perbuatan membuat peta. Pengertian lain tentang pemetaan yaitu sebuah 

tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta. Langkah awal yang 

dilakukan dalam pembuatan data, dilanjutkan dengan pengolahan data, dan 

penyajian dalam bentuk peta (Juhadi dan Setyowati, 2001). 

Berdasarkan pengertian diatas dan disesuaikan dengan penelitian ini, 

maka pemetaan merupakan proses pengumpulan data sesuai dengan kondisi 

lapangan atau kondisi sesungguhnya, kemudian dilakukan pengolahan data 

yang didapat, dan disajikan dalam bentuk peta dengan skala yang tepat.  

2.1.1 Proses Pemetaan 

Proses pemetaan merupakan tahapan yang harus dilakukan 

dalam membuat sebuah peta. Menurut Intan Permanasari (2007) 

mengemukakan bahwa terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan dalam 

proses pemetaan yaitu : 

a. Pencarian dan Pengumpulan Data 

Pencarian dan pengumpulan data dalam proses pemetaan 

dapat dilakukan atau dapat diperoleh secara langsung maupun 

menggunakan studi dokumen. Keberadaan data dalam pemetaan 

sangat penting artinya, dengan adanya data maka dapat dilakukan 

5 
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evaluasi tentang data suatu wilayah tertentu. Data yang digunakan 

dapat berupa data primer atau data sekunder. Pada tahap ini data 

yang diperoleh, kemudian dikelompokkan menurut jenisnya seperti 

kelompok data kualitatif atau data kuantitatif. 

b. Penyajian dan Penggambaran Data 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan peta dari data yang 

sudah diperoleh dan diolah. Dalam tahap ini dapat menggunakan 

cara manual maupun digital. Jika menggunakan cara manual 

dibutuhkan alat-alat yang fungsional dan cara ini membutuhkan 

perhitungan dan ketelitian yang tinggi agar didapat hasil yang baik. 

Tetapi, akan lebih mudah jika menggunakan cara digital, karena 

menggunakan komputer yang akan mempermudah dalam proses 

pembuatan peta. 

c. Penggunaan Data 

Tahap ini sangatlah penting dalam pembuatan sebuah peta, 

karena dalam tahap ini menentukan baik atau tidaknya sebuah peta. 

Dalam tahap ini juga pembuat peta diuji apakah peta yang dibuat 

dapat mudah dipahami oleh pengguna atau susah dipahami. 

2.2 Peta 

Peta merupakan hasil pencerminan secara sistematis dari suatu ruang 

geografis (geographical space). Peta adalah suatu gambaran atau representasi 

unsur-unsur kenampakan abstrak permukaan bumi dan benda-benda angkasa. 

( ICA : International Cartography Association, 1973) 

Peta memungkinkan manusia melakukan pengamatan dalam sudut 

pandangan tentang hubungan keruangan (spatial relations) secara lebih luas 

yang terdapat pada suatu daerah. Peta menggambarkan fenomena geografikal 

tidak hanya sekedar pengecilan suatu fenomena saja, tetapi lebih dari itu. Jika 

peta itu dibuat dan didesain dengan baik, akan menjadi alat yang baik untuk 

kepentingan melaporkan (recording), memperagakan (displaying), 



7 

menganalisis (analysing), dan pemahaman saling berhubungan (interelation) 

dari objek secara keruangan (spatial relationship). 

Peta merupakan satu media gambar yang mempunyai fungsi 

memberikan informasi satu lokasi atau objek yang dipetakan, informasi yang 

disajikan dalam peta tersebut yaitu informasi mengenai fenomena-fenomena 

yang ada di dalam permukaan bumi. Menurut Rianto (2009:4) secara umum 

fungsi peta adalah sebagai berikut:  

1. Menunjukan posisi atau lokasi relatif (letak suatu tempat dalam 

hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi).  

2. Memperlihatkan ukuran (dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak 

di atas permukaan bumi).  

3. Memperlihatkan bentuk (misalnya bentuk dari benua, negara dan lain-

lain).  

4. Mengumpulkan data dan menyeleksi data dari suatu daerah dan 

menyajikan di atas peta. Dalam hal ini penyajian menyangkut penggunaan 

simbol-simbol sebagai wakil dari data-data tersebut. 

Secara umum klasifikasi peta dibedakan menurut beberapa kriteria 

yaitu : 

2.2.1 Menurut Bentuk Peta 

Berdasarkan bentuk peta, dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 

a. Peta Dasar (Base Map) 

Peta yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta-peta 

lainnya (peta rupa bumi maupun peta tematik). Peta dasar untuk 

pembuatan peta rupa bumi disebut “Peta Induk”. Sedangkan peta 

dasar untuk pembuatan peta tematik disebut “Peta Kerangka”. 

b. Peta Induk (Basic Map) 

Peta yang disusun (dikompilasi) langsung dari survei 

pengukuran di lapangan atau hasil fotogrametri dan dilakukan 

secara sistematis, dimana data tersebut diperoleh dengan 

menggunakan cara pemetaan yang sama, proyeksi yang sama, dan 

speroid yang sama. 
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c. Peta Kerangka dan Peta Turunan 

Peta dasar yang dipakai sebagai dasar untuk membuat peta 

lain, mengikat data tematik tertentu sesuai dengan posisi 

planimetriknya. 

2.2.2 Menurut Isi Peta 

Berdasarkan isi peta, dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

a. Peta Umum 

Peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. 

Peta ini biasanya disebut sebagi peta topografi atau peta rupa 

bumi, karena peta ini menggambarkan permukaan bumi baik 

keadaan alam maupun budaya seperti sungai, danau, laut, dan 

unsur kultural atau buatan manusia seperti jalan raya, jalan kereta 

api, pasar, sekolah, pelabuhan, dan sebagainya. 

b. Peta Khusus 

Menggambarkan kenampakan khusus yang ada di 

permukaan bumi, menggambarkan satu atau beberapa aspek dari 

gejala di permukaan bumi. Peta khusus dikenal dengan nama peta 

tematik, karena menunjukkan hanya tema tertentu. Menurut E.S. 

Bos (1977), mengartikan peta tematik adalah peta yang 

menggambarkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang 

kenampakan-kenampakan spesifik berkaitan dengan detail 

topografi tertentu. Contoh peta tematik yaitu peta iklim, peta 

kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. 

c. Peta Navigasi 

Penggunaanya khusus untuk kepentingan navigasi, 

misalnya navigasi udara atau laut. Peta navigasi biasanya disebut 

dengan istilah khusus yaitu charts, peta jalur penerbangan, peta 

kedalaman laut, peta arah angin. 
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2.2.3 Menurut Skala Peta 

Berdasarkan skalanya, peta dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, 

yaitu : 

a. Peta skala sangat besar yaitu peta dengan skala > 1 : 10.000 

b. Peta skala besar yaitu peta dengan skala < 1 : 100.000 – 1 : 

10.000 

c. Peta skala sedang yaitu peta dengan skala 1 : 100.000 – 1 : 

1.000.000 

d. Peta skala kecil yaitu peta dengan skala > 1 : 1.000.000 

2.3 Peta Tematik 

Peta tematik adalah peta yang memperlihatkan informasi atau data 

kualitatif dan kuantitatif dari suatu tema atau maksud atau konsep tertentu 

dalam hubungannya dengan unsur atau detail-detail topografi yang spesifik, 

terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut (Aziz 1985:1).  

Peta tematik memerlukan peta rupabumi sebagai dasar pembuatan peta 

selanjutnya, karena peta rupabumi memuat detil-detil topografi seperti batas 

administrasi, jalan, sungai, dan informasi penting lainnya. Dengan adanya 

bantuan dari peta rupabumi, maka akan mempermudah dalam pembuatan peta 

tematik yang mana biasanya peta tematik dapat digunakan untuk membantu 

perencanaan daerah, administrasi,  pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu 

perkembangan serta pembuatan peta tematik ini memiliki hubungan yang erat 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam penyajian data 

untuk keperluan tertentu seperti : geografi, geologi, pertanahan, geodesi 

(geomatika), perkotaan, pertambangan, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan 

dengan sosial ekonomi. 

Dalam peta tematik terdapat komponen-komponen tertata pada peta 

yang memuat informasi dalam peta, komponen-komponen tersebut antara lain 

: 

2.3.1 Judul Peta 
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Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta, 

memuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang 

dipetakan, dan tahun pembuatan (khusus peta dengan tema data yang 

dinamik). 

2.3.2 Orientasi Peta 

Tanda orientasi atau petunjuk arah peta atau tanda panah pada 

peta, sangatlah penting. Dengan adanya tanda ini maka pembaca dapat 

mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada saat membaca 

peta. 

2.3.3 Skala Peta 

Skala adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya 

di permukaan bumi. Skala peta digunakan untuk memperkirakan atau 

menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala yang dicantumkan 

pada peta berupa skala angka atau skla numerik dan skala garis atau 

skala grafis. 

2.3.4 Legenda Peta 

Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau 

singkatan yang digunakan pada peta. Pada peta tematik legenda peta 

cukup sederhana karena mengandung satu tema saja. 

2.3.5 Garis Tepi Peta 

Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang 

membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di 

dalam garis tepi ppeta atau dengan kata lain tidak ada informasi yang 

berada di luar garis tepi peta. Komponen peta yang dimaksud berada 

di dalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, 

legenda, sumber peta, dan garis lintang dan bujur peta.  

2.3.6 Koordinat Peta 

Koordinat peta merupakan salah satu unsur peting, karena 

dengan adanya koordinat pembaca dapat mengetahui lokasi absolut 

pada bola bumi. 

2.3.7 Inset Peta 
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Inset peta merupakan peta berukuran kecil yang disisipkan 

pada peta utama. Inset peta menunjukkan informasi lokasi atau letak 

suatu wilayah yang menjadi objek pemetaan sehingga akan 

mempermudah pembaca dalam memahami letak suatu wilayah yang 

di petakan. 

2.3.8 Sumber Peta 

Sumber peta merupakan salah satu yang harus ditampilkan 

agar pembaca dapat membuktikan akurasi atau kebenaran data dan 

informasi yang ditampilkan dalam peta tersebut. 

2.3.9 Pembuat Peta 

Pembuat peta merupakan salah satu informasi pendukung 

dalam peta, namun pembuat peta juga merupakan hal wajib yang 

dicantumkan dalam peta. 

2.4 Peta Interaktif 

Peta Interaktif adalah penyajian peta dengan media website yang mudah 

digunakan untuk memperoleh informasi spasial. Informasi spasial tentang 

pajak bumi dan bangunan dengan mudah melalui internet cukup menggunakan 

browser yang tersedia.  

Peta Interaktif membuka ruang bagi pengguna awam untuk dapat 

memahami peta dengan lebih mudah, dengan tampilan antar-muka yang cukup 

menarik. Ketertarikan pengguna awam untuk menggunakan peta interaktif 

dalam menggambarkan data spasial suatu wilayah membuat persaingan 

produsen-produsen software pemetaan menjadi lebih kompetitif, sehingga 

fungsi-fungsi peta sendiri menjadi lebih berkembang seiring perkembangan 

teknologi yang kian pesat. 

Berdasarkan revolusi penyajian peta, peta interaktif merupakan 

pengembangan dari peta digital. Berbagai kelebihan yang ada pada peta digital 

dikostumisasi lagi sesuai keinginan pengguna, sehingga terbentuk sebuah peta 

yang tak hanya menampilkan informasi spasial sebuah wilayah, akan tetapi 
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juga memberikan informasi tekstual dengan tampilan serta fungsi pemetaan 

yang terintegrasi dengan baik dalam satu peta. Peta interaktif memanjakan 

pengguna dengan berbagai kemudahan dan tampilan yang menarik, serta 

fungsi interaksi antara pengguna dengan peta yang sangat baik. Bentuk 

interaksi ini berupa tools-tools yang ada dalam peta interaktif yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.  

Saat ini peta interaktif sering digunakan di bidang sosial, politik, 

ekonomi, kebudayaan dan pariwisata kedaerahan yang dikemas dengan 

tampilan multimedia yang sangat menarik. Melihat perkembangan teknologi 

yang pesat di bidang Teknologi Informasi khususnya mengenai Geospasial, 

bukan tidak mungkin peta interaktif dapat menjadi alternatif dalam penyajian 

peta, sehingga peta interaktif tidak hanya menitikberatkan pada tampilan dan 

kenyamanan user, akan tetapi juga tetap memperhatikan ketelitian data spasial 

sesuai dengan tema peta yang disajikan.  

2.5 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Keifer, 1990). 

Tujuan dari pengideraan jauh adalah untuk menyadap data dan 

informasi dari citra foto dan non-foto dari berbagai objek di permukaan bumi 

yang direkam atau digambarkan oleh alat pengindera buatan (sensor). Sensor 

yang dimaksud adalah alat pengindera seperti kamera, alat penyiam (scanner), 

dan alat radiometer yang masing-masing dilengkapi dengan detektor di 

dalamnya. Sedangkan wahana untuk penempatan sensor berupa balon udara, 

pesawat terbang, satelit, serta wahana lainnya. Data hasil penginderaan jauh 

dinamakan citra foto udara. 

Citra foto udara merupakan gambaran suatu objek dari hasil proses 

pemotretan udara yang biasanaya menggunakan pesawat udara. Citra foto 

dibedakan menjadi beberapa macam salah satunya yaitu berdasarkan spektrum 
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elektromagnetik yang digunakan, citra foto dibedakan menjadi 3 macam yaitu 

: 

2.5.1 Citra Foto Ultraviolet 

Citra foto ultraviolet merupakan foto yang dicetak dengan 

menggunakan spektrum gelombang ultraviolet dengan panjang 

gelombang 0,29 mikrometer. Foto ini menghasilkan warna yang 

sangat kontras sehingga baik digunakan untuk membedakan antara 

dua zat. 

2.5.2 Citra Foto Ortokromatik 

Citra foto ortokromatik merupakan foto yang dicetak dengan 

menggunakan spektrum gelombang tampak disekitar warna biru 

sehingga warna hijau (sekitar 0,4 – 0,56 mikrometer), sehingga objek 

bisa nampak jelas dan dapat digunakan melihat objek di bawah 

permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. 

2.5.3 Citra Foto Pankromatik  

Citra foto pankromatik merupakan foto yang menggunakan 

seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah hingga ungu. 

Kepekaan film hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Pada 

umumnya digunakan film sebagai negatif dan kertas sebagai 

positifnya. Wujudnya seperti pada foto, tetapi bersifat tembus cahaya. 

Foto pankromatik dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Pankromatik Hitam-Putih, menghasilkan warna objek sama seperti 

warna aslinya. Foto pankromatik digunakan dalam berbagai 

bidang yaitu bidang pertanian, kehutanan, sumber daya air, 

perencaan kota dan wilayah, penelitian ekologi hewan liar, 

evaluasi dampak lingkungan, dan lain sebagainya. 

b. Foto Inframerah merupakan foto yang dicetak dengan 

menggunakan spektrum gelombang infra merah. Foto inframerah 

banyak digunakan dalam bidang kemiliter, pertanian, dan 

perkebunan.  
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Kualitas objek yang terekam pada citra bergantung pada 

resolusi citra tersebut. Menurut Purwadhi (2001 : 18-19), resolusi 

adalah parameter limit atau daya pisah obyek yang masih dapat 

dibedakan. Ada empat resolusi yang biasa digunakan sebagi parameter 

kemampuan sensor, yaitu : 

a. Resolusi Spasial 

Resolusi spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat 

disajikan, dibedakan dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran 

objek yang dideteksi, semakin baik kualitas sensornya dan 

semakin halus atau tinggi resolusinya. 

b. Resolusi Spektral  

Resolusi spektral adalah daya pisah objek berdasarkan 

besarnya spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk 

perekaman data. Semakin banyak jumlah saluran, semakin tinggi 

kemungkinannya dalam mengenaik objek berdasarkan respon 

spektralnya. Maka, semakin banyak jumlah salurannya semakin 

tinggi resolusi spektralnya. 

c.  Resolusi Temporal 

Resolusi temporal adalah perbedaan kenampakan yang 

masih dapat dibedakan dalam waktu perekaman ulang. 

d. Resolusi Radiometrik 

Resolusi radiometrik adalah kemampuan sistem sensor untuk 

mendeteksi perbedaan pantulan terkecil, atau kepekaan sensor 

terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal. 

Citra penginderaan jauh menggambarkan objek, daerah, dan 

gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip 

dengan wujud dengan letak objek yang sebenarnya di permukaan 

bumi dan relatif lengkap. Dengan demikian citra merupakan alat yang 

baik untuk pembuatan peta, baik sebagai sumber data maupun sebagai 

kerangka letak. Bagi daerah yang belum ada petanya, dapat digunakan 

sebagai substitusi peta. Selain itu dapat juga digunakan sebagai model 
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di lapangan. Berbeda dengan peta yang merupakan model simbolik 

dan formula matematik berupa model analog, citra, utamanya foto 

udara merupakan model ikonik, karena wujud gambarnya mirip wujud 

objek sebenarnya di lapangan (Sutanto, 1994). 

2.6 Interpretasi Citra 

Interpretasi atau penafsiran citra penginderaan jauh merupakan kegiatan 

mengeksplorasi informasi dari citra dengan maksud untuk mengidentifikasi 

objek yang tergambar pada citra (Purwadhi, 2001 : 25). Interpretasi citra 

terdiri dari dua proses, yaitu proses perumusan identitas objek dan elemen 

yang dideteksi pada citra dan proses untuk menemukan arti penting objek dan 

elemn tersebut (Lo, 1976 dalam Sutanto, 1994 : 96). Karakteristik citra seperti 

ukuran, bentuk, bayangan, dan sebagainya digunakan untuk identifikasi objek. 

Identifikasi objek yang dilakukan pada saat interpretasi citra secara visual 

tersebut didasarkan pada unsur-unsur interpretasi (Sutanto, 1994 : 121). Unsur 

interpretasi citra terdiri dari delapan, yaitu : 

1. Rona atau warna, yaitu tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. 

Rona pada foto pankromatik merupakan atribut bagi objek yang 

berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak, sedangkan warna 

merupakan wujud yang tampak pada mata dengan menggunakan spektrum 

sempit. 

2. Bentuk, merupakan atribut yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat 

dikenali berdasarkan bentuknya saja. 

3. Ukuran, dapat berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. 

4. Tekstur, yaitu frekuensi perubahan rona pada citra. 

5. Pola, yaitu susunan keruangan. 

6. Bayangan, bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. 

Tetapi bayangan merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa 

objek yang justru tampak dari bayangannya. 

7. Situs, yaitu lokasi suatu objek dalam hubungannya dengan lingkungan 

sekitar. 
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8. Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan 

yang lainnya. 

Pada saat identifikasi objek pada foto udara atau pada citra dianjurkan 

untuk menggunakan asas konvergensi bukti yaitu bukti-bukti yang mengarah 

ke satu titik simpul (Sutanto: 1994 :144). Asas konvergensi bukti 

menggunakan lebih dari satu unsur interpretasi citra. Semakin banyak unsur 

interpretasi citra yang digunakan, semakin sempit lingkupnya ke arah titik 

simpul tertentu. 

2.7 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian 

rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk 

memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, 

operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses 

mengendalikan pengambilan keputusan (Kertahadi, 2007). 

Secara umum, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi 

informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk 

mendukung operasai dan manajemen. Tujuan dari sistem informasi yaitu 

menghasilkan informasi dari data yang diolah menjadi bentuk yang berguna 

bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan 

sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung 

oleh tiga pilar, yaitu :  

1. Tepat kepada orangnya atau relevan (relevance), 

2. Tepat waktu (timeliness), 

3. Tepat nilainya atau akurat (accurate). 

2.8 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis diartikan sebagai sistem informasi yang 

mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau 

data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan 
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dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan 

transportasi, fasilitas kota, pelayanan umum dan lain-lain (Prayitno, 2005). 

Sebelum adanya sistem informasi geografi, sejumlah informasi 

dipermukaan bumi disajikan dalam peta yang dibuat secara manual. Hadirnya 

SIG dapat mengolah komponen peta dalam komputer, sehingga menghasilkan 

peta digital. SIG dapat menggabungkan berbagai jenis data pada satu titik 

tertentu yang ada di bumi, menghubungkan, menganalisa, hingga memetakan 

hasilnya. Data yang diolah oleh SIG dibedakan menjadi dua tipe, yaitu : 

2.8.1 Data Spasial 

Data spasial adalah data yang memiliki geographic reference

atas representasi objek bumi. Contoh data spasial seperti letak suatu 

daratan, informasi garis lintang dan garis bujur, kepulauan, sumber 

minyak, hutan, sumber gas alam, pegunungan, dan lain sebagainya. 

Data spasial dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Data Raster 

Data raster adalah data spasial yang berbasis sel grid yang 

mana data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada 

data raster, objek geografi direpresentasikan sebagai struktur sel 

grid yang disebut dengan pixel (picture element). 

b. Data Vektor 

Data vektor adalah data yang dipresentasikan sebagai 

suatu mozaik berupa titik (point), garis (line), polygon (daerah 

yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang 

sama), nodes (titik perpotongan antara dua garis). Kegunaan data 

vektor ini untuk menganalisa ketepatan posisi pada suatu wilayah. 

2.8.2 Data Atribut 

Data atribut merupakan data yang menjabarkan aspek dari 

suatu fenomena dalam bentuk deskripsi atau penjelasaan yang 

terperinci. Data ini tergambar dalam bentuk kata, angka, serta tabel. 

Data atribut dapat berupa data kepadatan penduduk, data luas wilayah, 

jenis tanah, dan lain sebagainya. 
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Sistem informasi geografis memiliki manfaat umum yaitu dapat 

memudahkan kita dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang 

lebih baik, pemrosesan data yang lebih cepat, dan mendapatkan hasil analisa 

yang lebih akurat. SIG dapat menghubungkan data spasial seperti letak 

geografis dan astronomis dengan data non spasial, sehingga para pengguna 

sistem ini dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai 

cara dan metode.  

2.9 Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan 

terhadap bumi atau bangunan (UU No 12 Tahun 1985). Dalam amandemen 

UU No 12 Tahun 1994 PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti 

besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan 

bangunan. Objek pajak yang dimaksud yaitu : 

1. Bumi, yaitu permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 

laut wilayah Indonesia. 

2. Bangunan, yaitu konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah atau perairan.  

Menurut Soemitro & Muttaqin (2001 : 9), objek pajak yang tidak 

dikenakan PBB (Pasal 3 ayat 1) adalah objek pajak yang : 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 

nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu, 

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak, 

4. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik, 
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5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1994 yang menjadi subjek 

pajak adalah orang atau badan yang secara nyata : 

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, 

2. Memperoleh manfaat atas bumi, 

3. Memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib 

pajak. Dengan demikian, maka yang wajib membayar pajak bukan saja 

pemilik tanah dan bangunan, tetapi juga penyewa atau siapa saja yang 

memanfaatkan tanah dan bangunan (Rusdji, 2008: 03-02). 

Penentuan klasifikasi bumi atau tanah memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi NJOP bumi, yaitu : 

1. Letak, 

2. Peruntuk, 

3. Pemanfaatan, 

4. Kondisi lingkungan. 

Penentuan klasifikaasi bangunan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi NJOP bangunan, yaitu : 

1. Bahan yang digunakan, 

2. Rekayasa, 

3. Letak, 

4. Kondisi lingkungan. 

2.10 Website 

Website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman 

elektronik atau web page yang saling berhubungan yang umumnya berisikan 

kumpulan inormasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video, maupun 

gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi, dan 

perusahan yang mana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 

berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau 
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hyperlink. Halaman website biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam 

format Hyper Text Markup Language (HTML), yang bisa diakses melalui 

HTTP. HTTP adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi 

dari server website untuk ditampilkan kepada para user atau pemakai melalui 

web browser. 

2.10.1 Macam-Macam Website 

a. Static Website  

Website statis merupakan informasi yang disimpan di dalam 

server dengan format tertentu yang nantinya akan tampil secara 

identik untuk semua pengguna atau users. Website jenis ini 

umumnya dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Hypertext Markup Language (HTML) atau 

Cascading Style Sheets (CSS). Informasi pada website ini hanya 

dapat diubah oleh pemilik website saja.  

b. Dynamic Website 

Website dinamis adalah suatu website yang secara 

strukturnya diperuntukan untuk memperbarui sesering mungkin. 

Website dinamis mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan 

dirinya sesuai dengan keadaan saat user mengakses website 

tersebut dengan memanfaatkan database. Pada website dinamis 

penampilannya diatur menggunakan bahasa pemrograman seperti 

Perl, PHP, Javascript, Phyton, dsb.  

2.10.2. Manfaat Website 

Manfaat website yang utama adalah untuk menyebarkan 

informasi melalui dunia digital. Dengan adanya dunia digital yang 

bisa diakses melalui jaringan internet ini, maka arus pertukaran 

informasi dapat dilakukan secara internasional dan tidak terbatas oleh 

batasan tempat. Melalui website, orang diseluruh dunia bisa saling 

bertukar informasi terkini sehingga tidak ketinggalan perkembangan 

teknologi, budaya, dan ilmu pengetahuan yang sedang meroket di 

segala belahan dunia. Selain sebagai media untuk bertukar informasi, 
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website juga dijadikan media untuk promosi dan mengembangkan 

bisnis. Di samping itu, website juga ramai digunakan sebagai ruang 

untuk mengekspresikan diri yang sering disebut media sosial atau 

sosmed.  

Dalam pembuatan sebuah website terdapat dua buah komponen 

penting yang harus dimiliki yaitu Domain dan Hosting.  

2.10.3. Domain dan Hosting 

a. Domain 

Domain merupakan nama atau alamat yang digunakan 

untuk mempermudah pengguna untuk mengakses informasi dari 

server komputer seperti web server dan email server di jaringan 

internet. Untuk mengakses informasi dari server menggunakan 

alamat IP, namun dikarenakan alamat IP berbentuk deretan angka 

sehingga susah diingat, maka dengan adanya nama domain inilah 

yang akan mempermudah kita dalam mengakses dan mengingat 

alamat website. 

Domain pun dalam penamaannya terbagi menjadi 

beberapa jenis berdasarkan ekstensi atau kata yang berada 

dibelakang domain seperti .com, .net, .org, dan lain-lain yang 

disebut TLD (Top Level Domain). Ada dua jenis TLD yaitu 

Generic Top evel Domain (gTLD) dan Country Code Top Level 

Domain (ccTLD). gTLD adalah domain yang akhirannya .com, 

.net, dan .org, sedangkan ccTLD adalah TLD yang dikhususkan 

untuk masing-masing negara seperti Indonesia dengan kode ID 

(co.id, go.id, net.id, dll) atau Jepang dengan kode JP (co.jp, ne.jp, 

or.jp, dll). Berikut merupakan contoh TLD : 

1. .bis : digunakan untuk keperluan bisnis. 

2. .com : digunakan untuk keperluan komersial. 

3. .edu : digunakan untuk keperluan pendidikan. 

4. .info : digunakan untuk kepentingan informasi. 

5. .net : digunakan untuk keperluan internet. 
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6. .org : digunakan untuk keperluan organisasi. 

7. .pro : digunakan untuk keperluan profesional. 

b. Hosting 

Hosting adalah tempat untuk menyimpan data digital 

termasuk teks, gambar, atau video yang nantinya informasi 

tersebut akan ditampilkan dalam bentuk website, baik perusahaan, 

pribadi, blog, dan lain sebagainya. Setiap situs yang hendak 

dijadikan online sehingga banyak orang yang dapat mengakses, 

harus disimpan pada suatu host atau hosting. Hosting dibagi 

menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Shared Hosting 

Shared Hosting adalah istilah yang digunakan untuk 

layanan web hosting dimana beberapa situs berbagi sumber 

daya dari web server yang besar. Shared web hosting dalah 

jenis pilhan yang termurah dan paling terjangkau dari web 

hosting lain. 

2. Dedicated Hosting 

Dedicated Hosting adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan paket web hosting yang menyediakan 

dedicated server dengan sumber daya yang didedikasikan utuk 

klien tunggal. 

3. VPS Hosting 

VPS Hosting atau Virtual Private Server Hosting

merupakan konsep virtualisasi mirip dengan shared hosting 

dimana satu komputer server dapat memiliki beberapa situs 

yang berjalan di atasnya. Namun, teknologi virtualisasi 

memungkinkan setiap akun harus diperlakukan sebagai mesin 

sendiri dengan sumber daya yang berdedikasi. 

4. Cloud Hosting 

Cloud Hosting adalah jenis teknologi terbaru yang 

mungkin belum dapat ditemui ada semua penyedia layanan 
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web hosting. Cloud hosting adalah jenis hosting yang 

menggunakan teknologi konsep komputasi awan yang 

mempunyai kecepatan yang lebih baik dan terkenal lebih aman 

karena tidak hanya mengandalkan satu server saja, melainkan 

menggunakan banyak server yang tersebar diberbagai titik dan 

berbagai negara. 

2.11. Wix.com 

Wix.com adalah platform pengembangan web berbasis awam yang 

memungkinkan penggunanya membuat situs web HTML5 dengan cara seret 

dan tempel. Pengguna dapat menambahkan berbagai fitur seperti tautan 

media sosial, perdagangan elektronik, formulir kontak, pemasaran surel, dan 

forum komunitas ke situs mereka menggunakan beragam aplikasi Wix dan 

aplikasi pihak ketiga. Pendapatannya berasal dari layanan premium. 

Pengguna harus membeli paket premium supaya bisa menautkan situsnya ke 

alamat pribadi, menghapus iklan Wix, menambah fitur perdagangan 

elektronik, menambah penyimpanan, dan kapasitas akses data.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Teknologi informasi tumbuh dan berkembang dengan pesat pada masa 

kini. Dalam banyak hal teknologi informasi mendukung manusia untuk 

menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya yaitu dalam pencatatan dan 

pengolahan data yang berisi informasi warga. Pengembangan sistem informasi 

warga bertujuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan warga 

setempat khususnya di bidang pajak bumi dan bangunan. Salah satu metode 

yang digunakan dalam bidang pajak bumi dan bangunan yaitu menggunakan 

teknologi penginderaan jauh yang memanfaatkan citra beresolusi tinggi 

dengan mengidentifikasi objek yang didasarkan pada delpan unsur interpretasi 

citra yaitu rona, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi 

yang menghasikan peta blok. Interpretasi citra menghasilkan 178 polygon 

yang terdiri dari 50 tanah kosong dan 138 bangunan. Setelah proses 

identifikasi selesai, maka dari hasil interpretasi citra resolusi tinggi dapat 

diperoleh peta tematik berupa peta blok yang mencakup keseluruhan hasil 

interpretasi yang kemudian dikembangkan menjadi peta interaktif  berbasis 

website yang mudah untuk diakses hanya dengan memasukkan 

http://sisteminformasirt0.wixsite.com/desasingocandi  pada kolom pencarian 

browser. 

5.2 Saran 

Dari hasil penulisan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi 

Warga RT 03 RW 01 Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus, penulis memberikan saran : 

1. Untuk Kantor Pajak diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi 

kepada masyaakat tentang prosedur pelaporan dan tata cara pembayaran 

pajak. Baik secara online maupun offline. Sehingga warga dapat 
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membayar pajak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang dijelaskan oleh 

KPP. 

2. Untuk masyarakat wajib pajak, diharapkan melaporkan pajak yang 

tertanggung sesuai dengan data dilapangan sehingga tidak ada 

ketimpangan pada saat membayar pajak. 

3. Untuk pihak Kelurahan Singocandi Kec. Kota diharapkan untuk 

mengingatkan warganya secara rutin tentang pembayaran pajak. 
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