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SARI 

 

Fahrudin, Wardani Agus Setiyawan, 2011.  Aplikasi Sistem Informasi Geografis      
Dengan Arcview 3.3 Untuk Pengembangan Sistem Informasi Rektorat Universitas 
Negeri Semarang. Tugas Akhir, Teknik Sipil Kons Geomatika, FakultasTeknik, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Nur Qudus, S.Pd., M.T. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, ArcView 3.3. 
 

Sistem informasi geografis adalah alat dengan sistem komputer yang 
digunakan untuk memetakan kondisi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi. 
Teknologi SIG ini mampu mengintregasikan sistem operasi database seperti query 
dan analisis stastistik dengan berbagai keuntungan analisis geografis yang 
ditawarkan dalam bentuk peta. Dengan kemampuan pada sistem informasi 
pemetaan, maka SIG banyak digunakan oleh masyarakat, instansi untuk 
menjelaskan berbagai peristiwa, memprediksi hasil, perencanaan pembangunan 
dan konservasi secara stategis untuk membantu pengambilan keputusan. 

Wilayah rektorat kampus UNNES Sekaran Gunungpati adalah wilayah 
yang sangat rentang terhadap perubahan, salah satunya dikarekan berbagai macam 
pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan wilayah rektorat kampus UNNES 
Sekaran Gunungpati yang berbasis digital dimaksudkan untuk mengoptimalkan 
peranan data digital, spasial dan basis data didalamnya  

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan 
untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan 
dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses 
pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor – faktor yang 
perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu proses 
pengambilan keputusan sering kali di hadapkan dengan berbagai masalah, maka 
untuk memudahkan pengambilan keputusan wilayah rektorat kampus UNNES 
Sekaran Gunungpati basis data wilayah rektorat kampus UNNES Sekaran 
Gunungpati dirancang menjadi sebuah user interface (model dialog) yang 
didalmnya berisi sumber data utama wilayah rektorat kampus UNNES Sekaran 
Gunungpati yang dapat dengan mudah dan menarik dipanggil untuk dijadikan 
sebagai bahan utama pengambilan keputusan.  

Dengan Memadukan SIG dan sistem pendukung keputusan maka 
dibangunlah sebuah perangkat lunak (software) pendukung berupa aplikasi 
ArcView Gis 3.3, sehingga proses tersebut dapat memberikan informasi secara 
cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perkembangan zaman menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan 

manusia sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keamanan, 

kenyamanan, dan kemudahan merupakan aspek pemenuhan yang mendasar guna 

menghadapi tuntutan zaman pada saat ini dan yang akan datang. 

Pada era globalisasi sekarang ini dibutuhkan sumber daya manusia 

berkualitas yang mampu menghadapi perubahan yang ada guna menciptakan 

tenaga kerja profesional disegala bidang pada umumnya dan dalam bidang teknik 

pada khususnya. 

Berbagai Teknik, Metode dan pendekatan - pendekatan baru dilakukan 

untuk menyempurnakan dan mengembangkan teknologi khususnya untuk 

mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. 

Sebagian besar data yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

bidang pendidikan dan penelitian, maupun bidang pemerintahan adalah data 

geografis, yaitu data-data yang berkaitan dengan posisi suatu objek di permukaan 

bumi. Namun sejauh ini analisis terhadap berbagai data geografis dibeberapa 

bidang di atas masih dilakukan secara deskriptif, padahal analisis data-data 

geografis sebenarnya tidak cukup dengan deskriptif tapi harus memadukan 
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dengan analisis keruangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan 

terintegrasi dalam suatu sistem tertentu. 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi yang 

diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk meleksanakan 

pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu  teknologi, 

olah raga, seni dan budaya. UNNES telah berdiri sejak tahun 1965 di kota 

Semarang. Sejarah perkembangan Universitas Negeri Semarang yang sebelumnya 

bernama IKIP yang kemudian di gantikan dengan nama Universitas Negeri 

Semarang dan disingkat dengan nama UNNES berdasarkan dengan diterbitkannya 

keputusan presiden No 124 tahun 1999. 

Sesuai dengan perkembangannya, sekarang ini Universitas Negeri 

Semarang mempunyai 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Adapun fakultas 

yang ada di Unnes sampai saat ini adalah : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), 

Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu 

Keolahragaan (FIK), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Hukum (FH), dan Program 

pasca sarjana. 

Selain itu UNNES juga mempunyai wilayah yang mempunyai fungsi yang 

sangat penting yaitu wilayah rektorat. Wilayah ini diantaranya terdiri dari Gedung 

Pimpinan Universitas, Senat serta lembaga-lembaga di dalamnya, Perpustakaan, 

Puskom, Auditorium, Mushola, UKM dan PKM UNNES. Semua bagian tersebut 

mempunyai peranan dan fungsi tersendiri yang dapat memberikan Informasi bagi 

Masyarakat ataupun Mahasiswa. 
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Pentingnya peranan dan fungsi wilayah tersebut, maka penulis akan 

membuat suatu sistem informasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis 

pada wilayah rektorat kampus UNNES yang bisa memberikan suatu informasi dan  

bermanfaat guna menunjang pengembangan berkelanjutan. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Kampus UNNES adalah kampus yang mempunyai cakupan 

area yang cukup luas, semua itu dibuktikan dengan telah berdirinya 8 

fakultas dan lembaga - lembaga dan fasilitas di dalamnya. Semua bagian 

di wilayah kampus UNNES mempuyai fungsi dan peranan masing masing 

seperti halnya pada Wilayah Rektorat kampus UNNES. Pada wilayah 

rektorat yang terdiri dari pusat-pusat lembaga yang sangat penting 

tentunya mempunyai peranan dan fungsi tersendiri yang dapat 

memberikan Informasi bagi Masyarakat ataupun Mahasiswa. Sesuai 

dengan peranan tersebut, 

 Tujuan penelitian ini adalah melalui SIG penulis akan 

membuat suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi secara 

cepat, tepat dan akurat serta data dan sintem informasi yang dihasilkan 

dapat digunakan sebagai penunjang pengembangan berkelanjutan terutama 

pada wilayah rektorat kampus UNNES.  

2. Manfaat Peneletian 

Manfaat bagi pengembangan pengetahuan melalui SIG 
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a. Melalui SIG, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah di 

cari, di analisis, dan di representasikan. 

b. Melalui SIG, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. 

c. Melalui SIG, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam 

format baku. 

d. Melalui SIG, dapat menghemat waktu dan biaya pekerjaan. 

e. Melalui SIG, produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah. 

Manfaat bagi pembangunan daerah penelitian adalah data yang diperoleh 

dapat digunakan sebagai penunjang pengembangan pembangunan 

berkelanjutan khususnya pada wilayah Rektorat Universitas Negeri 

Semarang. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dikerjakan dalam Penelitian ini antara lain adalah 

kegiatan pengukuran disuatu lahan dan perkebunan yang kemudian akan dibuat 

suatu sistem informasi dengan aplikasi sistem informasi geografis pada wilayah 

Rektorat Kampus UNNES guna menunjang pengembangan berkelanjutan.  

 

D. Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 

Sistematika penulisan penelitian yang dilaksanakan pada Kampus UNNES 

Gunungpati Semarang Wilayah Rektorat adalah sebagai berikut: 

1. Bagian awal tugas akhir 
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Terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian pokok tugas akhir 

Bagian pokok tugas akhir ini terdiri dari :  

Bab I : Pendahuluan. 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, Tujuan 

dan manfaat penelitian, waktu dan tempat penelitian. serta 

sistematika penelitian, ruang lingkup penelitian, metode 

penyusunan penulisan laporan penelitian. 

Bab II : Tinjauan pustaka. 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pemetaan, 

proyeksi peta, pengukuran bidang tanah, pengertian sistem 

informasi, pengertian sistem informasi geografis, 

pengenalan Arcview. 

Bab III : Metode survei dan pemetaan. 

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, bahan dan 

alat penelitian, prosedur penelitian, metode analisis data, 

prosedur survei.  

Bab IV : Hasil analisis dan pembahasan. 

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir Tugas Akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 



 

6 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pemetaan 

Pemetaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan membuat peta, 

(Anonim, 1989). Dengan kalimat sederhana peta adalah pengecilan permukaan 

bumi atau benda angkasa yang di gambar pada bidang datar dengan menggunakan 

ukuran, simbol, dan generalisasi (penyederhanaan) (Juhadi, 2001:2). Kegunaan 

peta antara lain untuk kepentingan pelaporan, peragaan, analisis dan pemahaman 

dalam interaksi objek atau kenampakan secara keruangan (Sinaga, 1992). 

Kegunaan atau fungsi peta yang lain yaitu sebagai alat yang diperlukan dalam 

proses perencanaan wilayah, alat yang membantu dalam penelitian, alat peraga 

untuk proses pembelajaran dikelas dan sebagai media untuk belajar secara mandiri 

(Juhadi, 2001). Peta mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia 

terutama dalam pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau dalam mempelajari 

berbagai fenomena yang berkaitan dengan kegiatan manusia. Data – data yang 

dapat dibuat peta adalah data – data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data 

kualitatif dapat diwujudkan di dalam bentuk diagram atau simbol peta yang 

mencerminkan nila atau jumlah. Sedangkan data kualitatif merupakan suatu data 

mengenai fenomena – fenomena sosial. 

Secara singkat menurut Prihandito (1988) menerangkan bahwa peta 

mengandung arti komunikasi, artinya peta merupakan suatu alat penyampaian 

sinyal atau saluran informasi antara sipembuat peta dengan pengguna peta. 
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Menurut Woangsotjitro Prinsip utama peta yaitu : 

1) Menyatakan posisi / lokasi suatu tempat dipermukaan bumi. 

2) Memperlihatkan pola distribusi dan spasial dari fenomena alam dan 

buatan manusia. 

3) Merekam dan menyimpan informasi yang ada dibumi. 

Karakteristik peta adalah sebagai berikut : 

1) Gambar disajikan pada bidang datar dalam bentuk dua dimensi. 

2) Merupakan bentuk reduksi dari keadaan sebenarnya. 

3) Merupakan bentuk penegasan dari unsur yang terdapat dipermukaan 

bumi. 

Fungsi Peta adalah sebagai berikut : 

1) Memperlihatkan posisi atau lokasi relatif dari suatu tempat. 

2) Memperlihatkan ukuran dalam pengertian jarak dan arah. 

3) Memperlihatkan bentuk atau unsur yang ada di permukaan bumi. 

4) Menghimpun serta menselektif data permukaan bumi. 

Adapun persyaratan-persyaratan geometrik yang harus dipenuhi oleh 

suatu peta sehingga menjadi peta yang ideal adalah:  

1) Jarak antara titik – titik yang terletak di atas peta harus sesuai dengan 

jarak aslinya di permukaan bumi (dengan memperhatikan faktor skala 

tertentu).  

2) Luas suatu unsur yang direpresentasikan di atas peta harus sesuai 

dengan luas sebenarnya (juga dengan mempertimbangkan skalanya).  
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3) Sudut atau arah suatu garis yang direpresentasikan di atas peta harus 

sesuai dengan arah yang sebenarnya (seperti di permukaan bumi).  

4) Bentuk suatu unsur yang direpresentasikan di atas peta harus sesuai 

dengan bentuk yang sebenarnya (juga dengan mempertimbangkan 

faktor skalanya). 

1.  Bentuk Penyajian Peta 

 Berdasarkan penyajiannya, peta dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Peta Garis (peta vektor) 

Kenampakan permukaan bumi pada peta disajikan oleh garis (baik 

hitam putih maupun berwarna) dan area yang dilengkapi dengan teks 

sebagai tambahan informasi. Unsur yang terdapat di permukaan bumi 

disajikan dengan simbol atau batas. Dengan kata lain, peta garis adalah 

peta yang memiliki jarak dan arah. 

b. Peta Citra (peta foto) 

Kenampakan permukaan bumi disajikan dalam bentuk citra 

(sekumpulan informasi yang berasal dari sensor, perolehan tidak secara 

kontak langsung dengan obyek permukaan bumi ditempat pengamatan). 

Bayangan permukaan bumi dapat diperoleh melalui foto udara, radar serta 

sensor airborne lainnya dan citra satelit. 

2.  Jenis Peta 

Berdasarkan jenisnya, peta dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Peta Topografi 
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Peta Topografi merupakan peta yang memperlihatkan posisi 

horisontal serta vertikal dari unsur alam dan unsur buatan manusia dalam 

suatu bentuk tertentu, dengan memperhatikan sistem proyeksi peta yang 

digunakan serta skala peta. Umumnya peta topografi dibuat untuk 

keperluan perencanaan pembangunan, karena pada peta topografi 

disajikan unsur – unsur permukaan bumi yang sesuai dengan kondisi 

pada saat pembuatan petanya. 

Peta Topografi disebut juga sebagai peta dasar, karena peta 

topografi digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta – peta lainnya, 

baik untuk pembuatan peta topografi dengan skala peta yang lebih kecil 

dari peta aslinya (original map), atau juga untuk pembuatan peta – peta 

tematik. 

2. Peta Tematik 

Peta tematik adalah peta yang menyajikan unsur – unsur tertentu 

dari permukaan bumi sesuai dengan topik atau tema dari peta 

bersangkutan. Umumnya peta ini digunakan sebagai data analisis dari 

beberapa unsur permukaan bumi didalam pengambilan suatu keputusan 

untuk pembangunan. 

Pada pembuatan peta tematik, data dasar yang digunakan adalah 

peta topografi, sedang data tematik yang disajikan adalah hasil survei 

langsung (data primer) dan survei tidak langsung (data sekunder). 

Penyajian data topografi pada peta tematik disesuaikan dengan unsur 

yang diperlukan di dalam menunjang data tematik yang disajikan. Data 
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tematik yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif dan/ atau data 

kuantitatif. 

 

B. Proyeksi Peta  

Merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian 

atau keseluruhan permukaan tiga dimensi yang secara kasar berbentuk bola ke 

permukaan datar dua dimensi dengan distorsi seminimal mungkin. Distorsi dapat 

dikurangi dengan membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian yang tidak 

terlalu luas dan menggunakan bidang datar. Berikut ini akan dijelaskan proyeksi 

peta yang sering digunakan terutama proyeksi dalam melakukan proses digitasi :  

1. Proyeksi UTM (Universal Transverse Mercator)  

Salah satu proyeksi peta yang terkenal dan sering digunakan adalah 

UTM. Sebagai ciri hasil proyeksi UTM ini pada sebuah peta, yaitu 

terdapatnya garis lintang (Latitude) dan garis bujur (Longitude). 

Keuntungan peta ini adalah menggunakan sistem koordinat global (seluruh 

dunia) sehingga apabila kita menggambarkan suatu daerah yang diketahui 

Latitude dan Longitude-nya maka apabila kita mau menggabungkan satu 

peta dengan peta yang lainnya tidak akan sulit. Berikut akan dijelaskan 

mengenai sistem proyeksi ini: Pada sistem proyeksi ini didefinisikan posisi 

horizontal dua dimensi (x,y) utm dengan menggunakan proyeksi silinder, 

transversal, dan konform yang memotong bumi pada dua meridian 

standard. Seluruh permukaan bumi, dalam sistem koordinat ini, dibagi 

menjadi 60 bagian yang disebut sebagai zone UTM.  
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Batas lintang di dalam sistem koordinat ini adalah 80° LS hingga 

84° LU. Setiap bagian derajat memiliki lebar 8° yang pembagiannya 

dimulai dari 80° LS ke arah utara. Bagian derajat dari bawah (LS) 

dinotasikan dimulai dari C,D,E,F, hingga X (tetapi huruf I dan O tidak 

digunakan). Jadi, bagian derajat 80° LS hingga 72° LS diberi notasi C, 72° 

LS hingga 64° LS diberi notasi D, 64° LS hingga 56° LS diberi notasi E, 

dan seterusnya. 

 

Gambar 2.1 Sistem Proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) 

Setiap zone UTM memiliki sistem koordinat sendiri dengan titik 

nol sejati pada perpotongan antara meridian sentralnya dengan ekuator. 

Guna menghindari koordinat negatif, meridian tengah diberi nilai awal 

absis (x) 500.000 meter. Untuk zone yang terletak di bagian selatan 

ekuator (LS), juga untuk menghindari koordinat negatif, ekuator diberi 

nilai awal ordinat (y) 10.000.000 meter. Sedangkan untuk zone yang 
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terletak di bagian utara ekuator, ekuator tetap memiliki nilai ordinat 0 

meter. 

 

Gambar 2.2 Salah satu zone UTM. 

Wilayah Indonesia terbagi dalam 9 zone UTM, mulai dari meridian 

90° BT hingga meridian 144° BT dengan batas paralel (lintang) 11° LS 

hingga 6°LU. Dengan demikian, wilayah Indonesia dimulai dari zone 46 

(meridian sentral 93° BT) hingga zone 54 (meridian sentral 141° BT). 

2. Non-Earth  

Proyeksi Non-Earth ini merupakan proyeksi yang menggunakan 

koordinat lokal. Proyeksi ini biasanya digunakan untuk mendigitasi (map 

info) berupa suatu denah atau peta tersebut bersifat independen (hanya 

terdiri 1 lembar peta tersebut) . 

 

C. Pengukuran Bidang Tanah 

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan 

bidang yang terbatas. Pengukuran bidang tanah adalah pengukuran yang 
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dilakukan untuk mendapatkan ukuran dan bentuk bidang. Pengukuran bidang 

tanah dapat dilakukan dengan cara terestris, fotogrametris, atau metode lainnya. 

1. Metode Teristris/ Teristrial 

Metode Teristrial adalah pengukuran yang langsung dilapangan 

dengan cara mengambil data berupa ukuran sudut dan jarak. Pada 

prinsipnya yang dimaksud disini adalah sudut dan jarak pada bidang datar, 

jadi apabila ada hal-hal akibat dari keadaan lapangan yang akan 

mempengaruhi pelaksanaan untuk mendapat ukuran dalam bidang datar 

dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data yang benar. 

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah dengan cara terrestrial dapat 

dilakukan dengan beberapa metode pengukuran, tergantung dari metode 

mana yang paling praktis digunakan dikaitkan dengan keadaan lapangan 

yang dihadapi dan juga data ukur yang harus diperoleh.  

Pengukuran dengan metode teristris menggunakan beberapa alat 

ukur yaitu : 

a.  Total Station, alat ini digunakan untunk mengukur sudut, jarak dan 

ketinggian. 

 b.  Prisma sudut, alat ini digunakan untuk acuan bidik. 

 c. Statif, adalah tempat untuk mendirikan Total Station, Theodholit. 

d.  Yalon. alat ini digunakan sebagai alat bantu untuk menandai batas. 

2.  Cara Fotogrametris 

Pengukuran bidang tanah dengan cara fotogrametris untuk pendaftaran 

tanah sistematik maupun sporadik adalah identifikasi bidang-bidang tanah 
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dengan menggunakan blow-up atau peta foto yang merupakan hasil pemetaan 

fotogrametrik. Cara ini biasanya dilaksanakan untuk daerah terbuka (mudah 

untuk diidentifikasi). Blow-up foto udara merupakan perbesaran dari foto udara 

dengan skala pendekatan. Blow-up foto tersebut menggambarkan detail 

keadaan lapangan dari image citra foto dan merupakan bukan peta. Blow-up 

banyak digunakan sebagai sket bidang tanah dan untuk mencantumkan data 

ukuran-ukuran sebagai pelengkap gambar ukur. Ciri-ciri blow-up foto udara 

biasanya belum dilengkapi dengan format peta, legenda, serta simbol – simbol 

kartografi sedangkan yang ada hanya keterangan tentang saat pemotretan yaitu 

pada bagian tepinya. Alat dan perlengkapan yang digunakan untuk pengukuran 

bidang tanah dengan cara ini adalah blow-up/ peta foto skala 1:2500 atau 

1:1000, meteran, jarum prik untuk menandai titik batas bidang tanah pada peta 

foto, gambar ukur, dan alat tulis.  

 

D. Pengertian Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi 

1. Sistem  

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran yang tertentu. 

Menurut Fitzgerald. (2007 : 87-90) mendefinisikan prosedur 

sebagai berikut : Suatu Prosedur adalah urutan – urutan yang tepat dari 

tahapan – tahapan intruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, 

siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan. 
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Pendekatan elemen yang lebih menekankan pada elemen atau 

komponennya mendefinisikan sistem sebagai berikut ini : Sistem adalah 

kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Sistem itu mempunyai karakteristik atau sifat tertentu, yaitu 

mempunyai komponen, batan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, 

masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran suatu tujuan. Adapun 

penjelasan dari karakteristik tersebut adalah : 

a. Komponen sistem (Components) 

Bagian sistem yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan. 

Komponen atau elemen sistem dapat berupa subsistem atau 

beberapa bagian sistem. 

b. Batas sistem (Boundary) 

Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan lingkungannya 

atau dengan sistem lainnya. Batas sistem inilah yang membuat 

sistem dipandang sebagai satu kesatuan. 

c. Lingkungan luar Sistem (Envlorments) 

Segala sesuatu yang berada diluar sistem yang mempengaruhi 

sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan atau 

merugikan sistem. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Merupakan media penghubung antar satu subsistem dengan 

subsistem lainnya. Penghubung inilah yang menyebabkan beberapa 

subsistem berintegrasi dan membentuk satu kesatuan. 
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e. Masukan Sistem (Input) 

Sesuatu yang dimasukan kedalam sistem yang berasal dari 

lingkungan. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Suatu hasil dariproses pengolahan sistem yang dikeluarkan ke 

lingkungan. 

g. Pengolahan sistem (Proses) 

Bagian dari sistem yang mengubah masukan (Input) menjadi 

keluaran (Output). 

h. Sasaran Sistem (Objectives) atau tujuan (Goal) 

Sasaran sistem adalah sesuatu yang menyebabkan mengapa sistem 

itu dibuat. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila menganai 

sasaran atau tujuannya. 

2. Informasi 

Definisi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data adalah : kenyataan 

yang menggambarkan kejadian – kejadian dan kesatuan yang nyata. 

Data adalah representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek 

seperti manusia (pegawai, mahasiswa, pelanggan), hewan, peristiwa, 

konsep, keadaan, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, simbol, 

gambar, bunyi atau kombinasinya. 

Data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah 

untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. model yang 
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digunakan untuk mengolah data tersebut disebut model pengolahan data 

atau dikenal sebagai siklus pengolahan data (siklus informasi). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Siklus pengolahan data 
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3. Sistem Informasi 

Definisi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan penyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan 

yang diperlukan. 

 

E. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

1. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG mulai dikenal pada awal tahun 1980-an. Sejalan dengan 

berkembangnya perangkat komputer, baik perangkat lunak maupun 

perangkat keras, SIG berkembang sangat pesat pada tahun 1990-an. Secara 

umum SIG atau  Geographic Information System  (GIS), merupakan suatu 

sistem (berbasiskan komputer) yang digunakan untuk menyimpan, dan 

menganalisis objek-objek dan fenomena – fenomena dimana lokasi 

geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. 

Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat 

kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografis: 

a.   Masukan. 

b.   Keluaran. 

c.    Manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data). 

d.    Analisis dan manipulasi data. 
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Meskipun dengan SIG kita mampu membuat dan menampilkan peta, 

tetapi masih banyak hal lain yang bisa dikerjakannya. Aplikasi SIG yang 

baik adalah apabila aplikasi tersebut dapat menjawab salah satu atau lebih 

dari 5 (lima) pertanyaan dasar dibawah ini, yaitu: 

a.   Lokasi, dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai 

lokasi tertentu.  

b.   Kondisi, dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai 

kondisi dari suatu lokasi.  

c.   Tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan.  

d.   Pola, dapat dipergunakan untuk membaca gejala – gejala alam dan 

mempelajarinya.  

e.   Pemodelan, dapat digunakan untuk  menyimpan kondisi – kondisi tertentu 

dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan 

datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu.  

2.  Aplikasi Sistem Informasi Geografis 

Pemetaan secara komputerisasi dan analisa keruangan telah 

dikembangkan secara serempak di beberapa bidang / disiplin. Hal ini tidak 

mencapai hasil yang baik tanpa kerja sama antar masing – masing bidang 

tersebut. Menurut Brouwer 1994, berbagai bidang yang terlibat dalam 

pembagian SIG yaitu :  

a.   Pemetaan tanah dan pemetaan prasarana kota. 

b.   Pemetaan kartografi dan peta tematik. 

c.   Ukur tanah dan fotogrametri. 
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d.   Penginderaan jauh dan analisa citra.  

e.   Ilmu komputer  

f.   Perencanaan wilayah (Planologi)  

g.   Ilmu tanah  

h.   Geografi  

Berdasarkan sejarah perkembangannya, SIG dengan cepat menjadi 

peralatan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. SIG banyak 

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menunjukan 

berbagai macam pilihan dalam perencanaan pembangunan dan konservasi. 

Beberapa contoh aplikasi SIG dalam perencaanaan sumber daya alam 

yaitu :  

a.   Pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan.  

b.   Eksplorasi mineral. 

c.   Studi dampak lingkungan.  

d.   Pengelolan sumber daya air.  

e.   Pemetaan bahaya/ bencana alam.  

f.   Pengelolan hutan dan kehidupan satwa.  

g.   Studi degradasi tanah.  

h.   Monitoring penggurunan.  

 

F.  Pengenalan ArcView 

 ArcView merupakan salah satu perangkat lunak desktop SIG dan 

pemetaan yang dikembangkan oleh ESRI (Environmental Systems Research 
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Institute, Inc). ArcView, memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan 

visualisasi, meng-explore, menjawab query (baik basis data spasial maupun 

non spasial), menganalisis data secara geografis, dan sebagainya.  

 Hal umum yang perlu diketahui dalam ArcView  

ArcView mengorganisasikan sistem perangkat lunaknya ke dalam beberapa 

komponen penting sebagai berikut:  

1.   Project.  

Project merupakan suatu unit organisasi tertinggi di dalam 

ArcView. Project di dalam ArcView merupakan file kerja yang dapat 

digunakan untuk menyimpan, mengelompokkan dan mengorganisasikan 

semua komponen-komponen program; View, theme, table, chart, layout 

dan script dalam satu kesatuan yang utuh. Sebuah Project merupakan 

kumpulan jendela dan dokumen yang dapat diaktifkan dan ditampilkan 

selama bekerja. Sebuah Project berisi pointers yang merujuk pada lokasi 

fisik (direktori di dalam disk) dimana dokumen-dokumen tersebut 

disimpan, selain itu juga menyimpan informasi - informasi untuk Project-

nya (ukuran, symbol, warna dan sebagainya). Tampilan project dapat 

dilihat pada gambar 2.4 
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 Gambar 2.4. Project 

2. View. 

View mengorganisasikan theme. Sebuah View merupakan 

representasi grafis informasi spasial dan dapat menampung beberapa 

“layer” atau “theme” informasi spasial (titik, garis, polygon, dan citra 

raster). Simbol dan tampilan View dapat dilihat pada gambar 2.5 

 
Gamba 2.5 Simbol dan tampilan view 

3.   Theme.  

Theme merupakan suatu bangunan dasar sistem ArcView. Theme 

merupakan kumpulan dari beberapa layer ArcView yang membentuk suatu 
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“tematik” tertentu. Sumber data yang dapat direpresentasikan sebagai 

theme adalah shapefile, coverage (ArcInfo), dan citra raster. Tampilan 

theme dapat dilihat pada gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 Tampilan theme 

4.   Table.  

Sebuah table merupakan representasi data ArcView dalam bentuk 

sebuah table. Sebuah table akan berisi informasi deskriptif mengenai layer 

tertentu. Simbol dan tampilan tabel dapat dilihat pada gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 Simbol dan tampilan tabel 

5.   Chart.  

Chart juga merupakan representasi grafis dari suatu resume table. 

Bentuk chart yang didukung oleh ArcView adalah line, bar, column, xy 
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scatter, area dan pie. Simbol dan  tampilan chart dapat dilihat pada 

gambar 2.8 

 
Gambar 2.8 Simbol dan tampilan Chart 

6.   Layout.  

Layout digunakan untuk menggabungkan semua dokumen (View, 

table, dan chart) ke dalam suatu dokumen yang siap cetak (biasanya 

dipersiapkan untuk pembuatan hardcopy). Simbol dan tampilan layout 

dapat dilihat pada gambar 2.9 

 
Gambar 2.9 Simbol dan tampilan layout 
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7.   Script.  

Script merupakan bahasa (semi) pemrograman sederhana (makro) 

yang digunakan untuk mengotomatisasi kerja ArcView.  Tampilan script 

dapat dilihat pada gambar 2.10 

 

Gambar 2.10 Simbol dan tampilan script 

Selain hal diatas, hal umum lainnya yang perlu diketahui tentang 

ArcView adalah:  

a.    Untuk mengetahui apa fungsi dari sebuah tombol, tool atau pilihan menu, 

pindahkan kursor ke lokasi yang diinginkan (tetapi jangan menekan 

tombol mouse). Sebuah deskripsi singkat akan muncul pada status barr 

ArcView (yang biasanya akan ditemukan pada bagian bawah jendela 

utama ArcView).  

b.    Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang sebuah tombol, tool 

atau pilihan menu tekan tombol  Help    dan tekan tombol, tool atau 

pilihan menu yang anda inginkan,  
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c.    Untuk memperoleh bantuan mengenai sebuah kotak dialog tekan tombol  

F1  pada keyboard anda ketika dialog muncul di layar.  

d.    Untuk melihat isi dari ArcView help, pilihlah  Help – Help Topics dari 

baris menu.  
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BAB III 

METODE SURVEI DAN PEMETAAN 

 

Dalam menyelesaikan masalah, dipergunakan suatu metode tertentu, 

sesuai dengan masalah yang dibahas. Dengan metode yang dipilih akan didapat 

suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode juga 

merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian. 

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana dilakukan dengan menggunakan 

metode-metode ilmiah. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas 

akhir yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka digunakan 

metode penelitian tertentu. Tanpa metode penelitian seorang peneliti akan 

mengalami kesulitan untuk menemukan, merumuskan dan menganalisis suatu 

masalah guna mengungkapkan suatu kebenaran. 

 

A. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang 

Kampus UNNES Sekaran Gunungpati yang di khususkan pada wilayah Rektorat 

Kampus UNNES. Peta lokasi UNNES dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Lokasi Penelitian 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang dapat digunakan dalam penelitian diantaranya adalah peta 

atau gambar yang sudah ada misalnya dari Google earth, dari Google map, 

peta persil,dll. 

Alat yang digunakan ada 3 (tiga) macam yaitu: 

b. Alat lapangan 

a. Total Station 

Total station adalah alat ukur sudat dan jarak yang terintegrasi 

dalam satu unit alat. Total station juga sudah dilengkapi dengan 

processor sehingga bisa menghitung jarak datar, koordinat, dan beda 

tinggi secara langsung tanpa perlu kalkulator lagi. Alat total station 

dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Total station 

Berikut ini penjabaran mengenai pengertian Total station : 

a. Total Station : adalah peralatan elektronik ukur sudut  dan jarak 

yang menyatu dalam 1 unit alat. 

b. Data dapat disimpan dalam media perekam. Media ini ada yang  

berupa on-board/internal, external (elect field book) atau berupa 

card/PCMCIA Card. 

c. Mampu melakukan beberapa hitungan (misal: jarak datar, beda 

tinggi dll) di dalam alat. Juga mampu menjalankan program-

program survey, misal : orientasi arah, setting-out, hitungan luas 

dll, kemampuan ini tergantung tipe total stationnya. 

d. Untuk tipe “high end”nya ada yang dilengkapi motor penggerak, 

dan dilengkapi dengan ATR-Automatic Target Recognition, 

pengenal objek otomatis (prisma). 

e. Tipe tertentu mampu mengeliminir kesalahan - kesalahan : 

kolimasi Hz & V, kesalahan diametral, koreksi refraksi, dll. 

Hingga data yang didapat sangat akurat. 

f. Ketelitian dan kecepatan ukur sudut dan jarak jauh lebih baik dari 

theodolite manual dan meteran. Terutama untuk pemetaan situasi. 
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g. Alat baru dilengkapi Laser Plummet, sangat praktis dan Reflector 

less EDM ( EDM tanpa reflector ). 

h. Data secara elektronis dapat dikirim ke PC dan diolah menjadi Peta 

dengan program mapping software. 

Cara kerja Total Station : 

Total station merupakan perangkat elektronik yang 

dilengkapi piringan horisontal, piringan vertikal dan komponen 

pengukur jarak. Dari ketiga data  primer ini ( Sudut horisontal, sudut 

vertikal dan jarak) bisa didapatkan nilai koordinat X,Y,Z serta beda 

tinggi. Data direkam dalam memory dan selanjutnya bisa ditransfer ke 

komputer untuk di olah menjadi data spasial. 

b. Statif 

adalah tempat untuk berdirinya alat ukur ( Total Station). 

c. Prisma  

adalah alat optik untuk memantulkan sinar laser dari total station, 

berupa prisma dengan bantuan jalon untuk stick. 

d. Jalon 

adalah tongkat penanda ukuran. Penanda dekat titik ukuran untuk 

memudahkan bidikan. 

e. Kompas bidik 

adalah untuk petunjuk arah utara dalam pengukuran. 

f. Palu 
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adalah alat untuk memasang patok di atas tanah (titik ukuran dan titik 

bantu). 

g. Paku 

adalah alat yang dipasang diatas patok yang digunakan sebagai titik 

ukuran dan titik bantu. 

h. Alat Tulis dan Formulir ukur. 

4. Perangkat keras (hardware) 

a.   Komputer atau kelengkapannya. 

Terdiri dari Centrall Processing Unit (CPU), Monitor, Keyboard 

dan pointing Device (Mouse). Digunakan untuk melakukan 

pengolahan data digital. 

b.   Printer. 

Printer adalah alat untuk mencetak gambar atau peta ataupun 

tulisan dalam ukuran kecil sampai dengan ukuran kertas A4. Printer 

yang digunakan adalah Canon ip2770. 

5. Perangkat lunak (software). 

Perangkat lunak adalah perangkat dalam bentuk progam komputer 

yang memberi perintah pada komputer untuk melaksanakan suatu fungsi 

tertentu. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan data adalah 

Auto cad 2007, Autodesk land desktop, Arc View 3.3 GIS. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Variabel Survei dan Pemetaan 
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 Variabel dalam penelitian ini adalah : 

a.  Pengukuran dan pemetaan wilayah kampus UNNES Sekaran Gunungpati 

yang di khususkan pada wilayah rektorat. 

b.  Pembuatan sistem informasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Geografi pada wilayah rektorat kampus UNNES Sekaran Gunungpati. 

2. Jenis Data 

Adapun jenis data dalam tugas akhir ini yaitu 

 a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Datanya berupa 

hasil pengamatan dalam bentuk dokumentasi. 

 b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari lapangan melainkan 

dari dokumen-dokumen, arsip – arsip, dan literatur yang mendukung 

penyusunan laporan penelitian. 

3. Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara pengadaan atau 

pengumpulan data untuk keperluan dalam pelaksanaan penelitian. Proses 

pengumpulan data ini sangat penting karena mendukung dan memperjelas 

hasil penelitian. Pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

a. Metode Observasi 

Metode ini melakukan pengamatan langsung di lapangan sehingga dapat 

diperoleh gambaran serta informasi yang lebih jelas untuk bahan dalam 

menyusun laporan penelitian. 

b. Metode Interview 
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Mengadakan wawancara secara langsung kepada fihak yang terkait 

dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian. 

c. Metode Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan mengambil bahan dari buku literatur 

sebagai bahan acuan pelengkap di dalam penyusunan laporan penelitian 

ini. 

d. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pelengkap berupa 

gambar yang ada pada saat pekerjaan. 

 

D. Metode Analisis Data. 

Data yang terkumpul dengan beberapa teknik pengumpulan 

data, kemudian dilakukan analisa data yang menggunakan teknik analisa 

deskriptif, kualitatif. Dalam survei ini analisis data dimulai dari menelaah 

semua data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dokumen, 

observasi dan lain – lain. Kemudian dari hasil penelaahan data tersebut 

disusun, dikategorikan, dicari keterkitan dan interpretasi.  

Analisa data deskripsi yaitu untuk menganalisis gambar, tabel, 

diagram dan buku – buku tentang konsep yang berhubungan dengan 

masalah survei. Dalam membuat peta lokasi penelitian yang berbasis SIG 

dilakukan di laboratorium Ilumu Ukur Tanah (IUT) jurusan Teknik Sipil. 

Hasil digitasi merupakan akhir dari pembuatan peta lokasi Rektorat 



34 

 

UNNES yang terdiri dari peta administrasi, jalan, bangunan, sungai, 

saluran air dengan menggunakan pendekatan SIG. 

Hasil penelitian dan pengumpulan data diolah dengan 

menggunakan software ArcView, karena software ini dapat digunakan 

untuk mengolah data serta menganalisis data spasial dan data atribut, dalam 

pengolahan data akan ada pemasukan data spasial dan data atribut. Data 

yang diperoleh diolah dan diklasifikasikan sehingga merupakan susunan 

urutan data kemudian diproses lebih lanjut dengan menggunakan komputer 

berbasis SIG dengan software ArcView. 

 

E. Prosedur Survei 

1.  Tahap pra-lapangan. 

Yang dilakukan peneliti dalam tahapan ini,antara lain menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan survei, mengurus perijinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, serta menyiapkan 

perlengkapan survei. 

2.  Tahap pekerjaan lapangan. 

Uraian tahapan pekerjaan lapangan yaitu memahami latar 

belakang  survei dan persiapan, memasuki lapangan, dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. Pengumpulan data diartikan suatu 

proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan 

lainnya untuk mendapatkan data yang lengkap. Data – data tersebut 
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berasal dari pengukuran lapangan, foto, dokumen, catatan atau memo, 

dan dokumen resmi lainnya. 

a. Pelaksanaan pengukuran topografi 

Pengukuran dimulai pada titik pertama dengan  membuat 

titik poligon yaitu titik berdiri alat titik ke belakang dan titik 

kemuka setelah titik tersebut dibuat maka pengukuran di mulai 

dengan menggunakan prinsip poligon tertutup yaitu antara setiap 

titik saling mengikat dan kembali ketitik awal berdiri alat dengan 

pertama membidik ke belakang dan mengenolkan sudut horizontal 

kearah prisma yang berdiri di belakang alat. 

 

Gambar 3.3 Contoh cara pengukuran  

Kemudian membidik kedepan dengan membaca sudut 

Horizontal dam mencatatnya pada buku ukur walaupun Total 

Station memiliki memori untuk menyimpan namun untuk arsip 

maka pengukur masih mencatat setiap sudut poligon dan detailnya 

1. Pengukuran Situasi 

Pengukuran situasi dilakukan dengan menggunakan 

total station atau dengan alat ukur teodolit. Data yang diukur 



36 

 

mencakup semua obyek alam dan buatan manusia yang ada 

disekitar wilayah pengukuran.  

2. Pengikatan Dengan Titik BM 

Dengan selesainya pengukuran kemudian melakukan 

pengikatan ke titik BM terdekat sehingga dapat ditentukan 

koordinat (X,Y). Untuk wilayah Rektorat Titik BM yang 

terdekat adalah titik BM02. 

i. Pengolahan data 

Pengolahan data hasil dari pengukuran topografi terdiri dari 

beberapa tahapan hitungan, yaitu hitungan poligon untuk 

pengukuran kerangka kontrol horizontal (sudut, azimut, jarak) 

hitungan sifat datar untuk pengukuran kerangka vertikal serta 

hitungan posisi dan beda tinggi untuk pengukuran situasi dan 

penampang melintang. Pengolahan data dapat dilakukan secara 

manual dengan batuan calculator, ataupun dengan batuan 

komputer dengan Microsoft Office Excel. 

Dari hasil pengukuran lapangan dapat berupa formulir yang 

berisi catatan dari hasil pengukuran maupun data yang direkam 

dalam file elektronik. Untuk pengukuran yang bersifat manual dan 

semi digital berupa koordinat masing-masing obyek yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai masukan data untuk proses 

penggambaran. Untuk pengukuran dengan sistem digital murni, 

maka dari hasil pengukuran di rekam dalam file elektronik, hal ini 
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disebabkan alat ukur digital yang dilengkapi data rekorder atau 

data collector, sehingga pengolahan data akan lebih mudah dan 

lebih cepat. Data ukur lapangan yang sudah tersimpan didalam 

memori data recorder bisa langsung di transfer kekomputer.  

j. Transfer data dari Total Station 

Proses transfer/pengiriman data dari data memory card ke 

komputer ini mengunakan bantuan Softwere Topcon Link 7.1. 

k. Penggambaran 

Penggambaran dilukukan dengan cara digital yaitu 

penggambaran dengan menggunakan bantuan perangkat lunak 

(software) yang dipakai dalam penggambaran ini adalah Autocad 

Land Dekstop. Data hasil transfer dari Total Station kemudian 

diubah ke dalam format yang dapat dibaca oleh software Autocad 

Land Dekstop dan setelah data tersebut dimasukan akan muncul 

gambar titik-titik (point). Poin - poin tersebut kemudian 

digabungkan sehingga muncul gambar situasi wilayah Rektorat 

UNNES. 
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Gambar 3.4 Titik – titik pengukuran 

 

Gambar 3.5 Pendigitan titik – titik pengukuran 

3.  Tahap analisis data. 

Diartikan sebagai proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Data yang terkumpul berasal dari catatan lapangan, gambar, 

foto, dakumen berupa laporan, biografi, dan lain sebagainya. 
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Gambar 3.6 Subsistem Sistem Informasi Geografis 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kampus UNNES Sekaran Gunungpati 

Semarang yang di khususkan pada rektorat kampus UNNES Sekaran. Secara 

administratif kelurahan Sekaran berada di wilayah kecamatan Gunungpati, 

Kota Semarang dengan luas 490,718 Ha. Kelurahan Sekaran dalam 

perkembangannya berpotensi sebagai kawasan: (1) Konservasi; (2) Pertanian; 

(3) Perguruan Tinggi; (4) Wisata/Rekreasi; (5) Campuran Perdagangan 

Jasa,Permukiman; (6) Permukiman. 

Rektorat kampus UNNES Sekaran adalah salah satu wilayah penting 

yang ada pada wilayah kampus UNNES Sekaran. Pada wilayah ini terdapat 

beberapa gedung organisasi dan lembaga – lembaga penting didalamnya, 

gedung organisasi dan lembaga – lembaganya adalah sebagai berikut : 

1. Gedung H. 

Pada gedung H terdapat lembaga-lembaga diantaranya adalah : 

a. Pimpinan Universitas Negeri Semarang yaitu Rektor dan Pembantu 

rektor bidang akademik, bidang administrasi umum, bidang 

kemahasiswaan, bidang pengembangan dan kerjasama. 

b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama. 

c. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. 

42 
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d. Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan. 

e. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) 

f. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

g. UPT Pusat Hubungan Masyarakat. 

h. Badan Audit Internal. 

i. Badan Penjaminan Mutu. 

j. Staf Ahli. 

2. Gedung G. 

Pada gedung G terdapat lembaga-lembaga diantaranya adalah : 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 

b. UPT Perpustakaan. 

3. Gedung I. 

Gedung I adalah gedung Auditorium yang biasanya digunakan sebagai 

tempat berbagai acara universitas, misalnya : Wisuda Universitas, 

Seminar, Perayaan hari ulang tahun UNNES, Pentas Seni Universitas dan 

lain sebagainya. 

4. Gedung PKM Universitas. 

Gedung ini digunakan sebagai tempat pusat kegiatan mahasiswa UNNES 

5. Gedung UKM Universitas 

Gedung ini digunakan sebagai tempat unit kegiatan mahasiswa UNNES 

Selain gedung organisasi dan lembaga – lembaganya, wilayah rektorat juga 

terdapat mushola, tempat garasi mobil dinas, kantin, area tempat parkir yang luas, 



42 

 

taman dengan gazebo yang diberi fasilitas internet ( hotsphot ), dan kebun mini 

sebagai kawasan konservasi. 

 

B. Hasil Analisis 

Hasil analisis data diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, data 

yang pertama kali diperoleh yaitu dari data pekerjaan lapangan. Data pekerjaan 

lapangan  dapat berupa catatan data lapangan berupa tabel data lapangan dalam 

pengukuran, foto, dokumen dan data-data lain yang diperoleh dari semua metode 

pengambilan data. Data tersebut kemudian di analisis dan diolah dengan 

menggunakan beberapa Software, diantaranya adalah : 

1. Penggunaan Miwrosoft Windows 7 Ultimate sebagai lingkungan sistem 

operasi yang digunakan karena sistem operasi ini menyediakan fasilitas 

pendukung yang lebih banyak. 

2. Dalam membuat peta lokasi penelitian dapat menggunakan Software 

AutoCad, hasil digitasi dari software AutoCad tersebut menghasilkan peta 

lokasi Rektorat UNNES yang terdiri dari peta administrasi, jalan, 

bangunan, sungai, saluran air dengan menggunakan pendekatan Sistem 

Informasi Geografis (SIG). 

3. Adapun pemilihan Arcview 3.3 sebagai pengolah aplikasi SIG dengan 

menggunakan bahasa avenue, bahasa script ini merupakan sarana atau tool 

yang efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk meng-customize serta 

dapat membuat desain interface. 
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4. Dalam mengolah dan menganalisis data gambar berupa foto – foto, tabel-

tabel dapat menggunakan Adobe Photoshop CS3, Riot, Microsoft Office 

2003, dan topcon link.  

5. Dalam penulisan laporannya menggunakan Microsoft Office 2003. 

 

C. Pembahasan 

Penyusunan SIG 

a. Desain Interface  

Dalam pembuatan sebuah sistem aplikasi hal yang perlu di 

perhatikan adalah desain interface program. Desain Interface adalah 

media perantara antara sistem dengan manusia. Desain interface dapat 

memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memberikan perintah 

kepada sistem. Demikian pula sebaliknya, sistem dapat menunjukan 

hasil kerjanya kepada pengguna melalui desain interfacenya. Oleh 

sebab itu dalam membangun aplikasi Sistem Informasi Geografis 

(SIG) diperlukan rancangan interface yang efektif dan efisien sehingga 

memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem.  

b. Implementasi interface 

Implementasi merupakan proses pengubahan sistem yang 

telah dirancang kemudian diterapkan dalam program. Pada tahap ini 

digunakan dengan menuliskan script dan pembuatan interface. Di 

dalam sistem yang dibuat dapat langsung dijalankan pada file 
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projec.apr yang kemudian akan tampil interface menu tampilan awal 

yang berisi tiga tombol yaitu topografi, sig, exit. 

Tombol Topografi pada interface menu tampilan awal akan 

menampilkan peta topografi unnes. 

Tombol Sig pada interface menu tampilan awal akan 

menampilkan interface menu utama yang berisi tiga tombol menu 

yaitu Admin, user, dan exit. 

Tombol Admin pada interface menu utama akan 

menampilkan interface login kewenangan dalam perubahan, 

penambahan data dan memiliki password untuk dapat masuk ke dalam 

program. 

Tombol User pada interface menu utama akan dapat 

langsung login tanpa mengetikan password. Kemudian akan tampil 

interface selamat datang dan masuk kedalam menu pilihan informasi 

yang berisi tiga timbol menu pilihan yaitu menu Rektorat, UNNES, 

dan Exit.  

Sub menu pilihan Rektorat berisi semua informasi mengenai 

wilayah rektorat. Di dalam menu rektorat akan menampilkan interface 

view rektorat yang berisi : 

1). Theme bangunan 
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Gambar 4.1. Theme bangunan 

2). Theme jalan 

 

Gambar 4.2. Theme jalan. 
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3).Theme saluran air 

 

Gambar 4.3. Theme saluran air 

4). Theme batas 

 

Gambar 4.4. Theme batas. 
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5). Theme kontur 

 

Gambar 4.5. Theme kontur 

Setiap theme pada view rektorat akan menampil informasi 

pada setiap theme yang di klik oleh kursor. Pada menu bar terdapat 

tombol tabel informasi yang akan menampilkan semua informasi 

berdasarkan pilihan theme yang di klik, selain itu pada menu bar juga 

terdapat tombol lihat foto yang akan menampilkan foto kondisi 

lapangan secara nyata berdasarkan pilihan theme yang di klik. 

Sub menu pilihan UNNES berisi semua informasi mengenai 

wilayah UNNES. Di dalam menu UNNES akan menampilkan 

interface view UNNES yang berisi theme Sekaran, batas kampus 

UNNES Sekaran, batas fakultas, bangunan, jalan, dan saluran. Setiap 

theme pada view UNNES akan menampil informasi pada setiap theme 

yang di klik oleh cursor. Pada menu bar terdapat tombol tabel 

informasi yang akan menampilkan semua informasi berdasarkan 
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pilihan theme yang di klik, selain itu pada menu bar juga terdapat 

tombol lihat foto yang akan menampilkan foto kondisi lapangan secara 

nyata berdasarkan pilihan theme yang di klik. 

Tombol Exit pada interface menu utama digunakan apabila 

akan menutup aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). 

1. Interface menu tampilan awal  

Interface menu tampilan awal merupakan tampilan awal pada 

saat program pertama kali dibuka. Dalam interface menu tampilan 

awal berisi menu – menu Topografi, Sig, dan exit. Menu Topografi 

merupakan menu masuk pada peta topografi UNNES, menu Sig 

merupakan menu  masuk pada interface tampilan utama, menu exit 

adalah keluar dari aplikasi Sig rektorat UNNES. Interface menu 

tampilan awal dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6. Interface menu tampilan awal 

 



49 

 

2. Interface menu pilihan topografi 

     Interface menu topografi berisi tampilan peta topografi 

UNNES yang berisi tentang kontur, saluran, jalan, bangunan, dan 

batas. Tampilan peta topografi UNNES dapat dilihat pada gambar 

4.7. 

 

Gambar 4.7. Tampilan peta topografi UNNES 

3. Interface menu utama 

Interface menu utama merupakan tampilan saat pemilihan 

menu sig dari interface menu tampilan awal. Dalam interface menu 

utama berisi menu – menu diantaranya adalah menu Admin, user, 

dan exit. Menu Admin merupakan menu masuk program yang 

memiliki password, menu user merupakan login langsung 

penggunaan program, dan menu exit merupakan menu untuk 

menutup aplikasi SIG. Interface menu utama aplikasi SIG dapat 

dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8. Menu utama aplikasi SIG  

4. Interface login admin  

Desain interface login admin adalah proses masuk ke dalam 

aplikasi yang terdapat pada tombol admin yang memiliki password 

untuk masuk program. Adapun desain Interface login admin berupa 

password terdiri dari tombol ok, tombol cancel, dan isian password  

yang dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9. Login admin 
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Apabila salah 

 

Gambar 4.10. Login admin apabila salah 

Apabila benar 

 

Gambar 4.11. Login admin apabila benar 

5. Interface selamat datang 

Desain interface selamat datang adalah proses masuk ke 

program oleh user dan admin. Desain interface selamat datang terdiri 

dari layer nama ucapan selamat datang, icon, dan tombol ok. Adapun 

Desain interface selamat datang dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12. Selamat datang 

6. Interface menu pilihan peta 

Interface menu Pilihan informasi merupakan interface menu 

pilihan informasi yang didalamnya berisi interface menu pilihan 

informasi Rektorat, UNNES dan Exit yang dapat dilihat pada 

gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13. Menu pilihan peta 



53 

 

7. Interface menu pilihan  Rektorat 

Interface menu informasi rektorat berisi tampilan menu view 

peta rektorat yang menghasilkan tampilan informasi sebagai 

berikut : 

Tampilan view peta rektorat 

Menampilkan informasi dalam bentuk theme pada view. 

Tampilan view peta rektorat dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14. View peta rektorat 

a. Apabila mengeklik theme bangunan akan menghasilkan 

informasi identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.15. Identitas bangunan rektorat 

Tampilan tabel informasi bangunan. 

Tampilan tabel informasi banguanan dapat memberikan 

informasi berupa nama, alamat, jumlah lantai yang dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Informasi bangunan rektorat 
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Pada theme bangunan kita dapat mengeklik pilihan menu 

informasi foto bangunan dan akan menghasilkan informasi 

identitas berupa foto yang dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16. foto bangunan rektorat 

b. Apabila mengeklik theme jalan akan menghasilkan informasi 

identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17. Identitas jalan rektorat  
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Tampilan tabel informasi jalan. 

Tampilan tabel informasi jalan dapat memberikan informasi 

yang dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Informasi jalan rektorat 

c. Apabila mengeklik theme saluran akan menghasilkan informasi 

identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18. Identitas saluran rektorat 
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Tampilan tabel informasi saluran. 

Tampilan tabel informasi saluran dapat memberikan informasi 

yang dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Informasi saluran rektorat 

d. Apabila mengeklik theme batas akan menghasilkan informasi 

identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19. Identitas batas rektorat 



58 

 

Tampilan tabel informasi batas. 

Tampilan tabel informasi saluran dapat memberikan informasi 

yang dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4. Informasi batas rektorat 

 

Pada menu bar, apabila kita mengeklik pilihan data 

penting UNNES akan menghasilkan informasi menu pilihan 

informasi  organisasi dan lembaga-lembaga penting pada wilayah 

rektorat yang dapat dilihat pada gambar 4.20. 



59 

 

 

Gambar 4.20. Organisasi dan lembaga-lembaga penting di rektorat 

Apabila mengeklik salah satu informasi misalnya rektor 

dan pembantu rektor akan muncul informasi nama, nip, jabatan, 

alamat kantor, no telp kantor, faks, dan email pejabat yang dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

 

Tabel. 4.5. Rektor dan pembantu rektor 
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e. Surcaface Rektorat 

Surface digunakan untuk melihat permukaan tanah dan 

gedung – gedung rektorat secara tiga dimensi (3D). 

Pada menu bar, apabila mengeklik lihat surface akan 

muncul rektorat. 

Menu bar yang menunjukan lihat surface dapat dililhat 

pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21. Lihat surface rektorat 

Surface rektorat dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22. Tampilan surface rektorat 
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f. Layout peta Rektorat 

Layout digunakan untuk menggabungkan semua 

dokumen (View, table, dan chart) ke dalam suatu dokumen 

yang siap cetak. 

Pada menu bar, apabila mengeklik pilihan layout akan 

muncul pilihan kertas untuk mencetak peta. 

Menu bar yang menunjukan pemilihan ukuran kertas pada 

layout. Dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23. Pilihan ukuran kertas Layout Peta Rektorat 

Layout rektorat dapat dilihat pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24. Layout rektorat_A3.  
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8. Interface menu pilihan informasi UNNES 

Interface menu informasi UNNES berisi tampilan menu view 

peta UNNES yang menghasilkan tampilan informasi sebagai 

berikut : 

Tampilan view peta UNNES 

Menampilkan informasi dalam bentuk theme pada view. 

Tampilan view peta UNNES dapat dilihat pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25. View peta UNNES 

a. Apabila mengeklik theme bangunan akan menghasilkan 

informasi identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26. Identitas bangunan UNNES 

Tampilan tabel informasi bangunan. 

Tampilan tabel informasi banguanan dapat memberikan 

informasi berupa nama, alamat, jumlah lantai yang dapat dilihat 

pada tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6. Informasi bangunan UNNES 

Pada theme bangunan kita dapat mengeklik pilihan menu 

informasi foto bangunan dan akan menghasilkan informasi 

identitas berupa foto yang dapat dilihat pada gambar 4.27. 
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Gambar 4.27. Foto bangunan UNNES 

b. Apabila mengeklik theme jalan akan menghasilkan informasi 

identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28. Identitas jalan UNNES 

Tampilan tabel informasi jalan. 

Tampilan tabel informasi jalan dapat memberikan informasi 

yang dapat dilihat pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Informasi jalan UNNES 

c. Apabila mengeklik theme saluran akan menghasilkan informasi 

identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29. Identitas saluran UNNES 

Tampilan tabel informasi saluran. 

Tampilan tabel informasi saluran dapat memberikan informasi 

yang dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Informasi saluran UNNES 

d. Apabila mengeklik theme batas fakultas akan menghasilkan 

informasi identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30. Identitas batas fakultas 

Tampilan tabel informasi batas fakultas. 

Tampilan tabel informasi batas fakultas dapat memberikan 

informasi yang dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Informasi batas fakultas 

e. Apabila mengeklik theme batas kampus UNNES Sekaran akan 

menghasilkan informasi identitas yang dapat dilihat pada 

gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31. Identitas batas kampus UNNES 

Tampilan tabel informasi batas kampus UNNES Sekaran 

Tampilan tabel informasi batas kampus UNNES Sekaran dapat 

memberikan informasi yang dapat dilihat pada tabel 4.10. 



68 

 

 

Tabel 4.10. Informasi batas kampus UNNES 

f. Apabila mengeklik theme Sekaran akan menghasilkan 

informasi identitas yang dapat dilihat pada gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32. Identitas Sekaran 

Tampilan tabel informasi Sekaran 

Tampilan tabel informasi Sekaran dapat memberikan informasi 

yang dapat dilihat pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11. Informasi Sekaran 

Pada menu bar, apabila mengeklik pilihan data dosen 

akan menghasilkan informasi menu pilihan informasi  data dosen 

dari semua fakultas di Universitas Negeri Semarang yang dapat 

dilihat pada gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33. Pilihan informasi data dosen 

Apabila mengeklik salah satu informasi data dosen dari 

salah satu fakultas  misalnya fakultas teknik akan muncul 
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informasi nama, nip, dan kode dosen yang dapat dilihat pada 

tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12. Data dosen fakultas teknik. 

G. Layout UNNES 

Layout digunakan untuk menggabungkan semua 

dokumen (View, table, dan chart) ke dalam suatu dokumen 

yang siap cetak. 

Pada menu bar, apabila mengeklik pilihan layout akan 

muncul pilihan kertas untuk mencetak peta. 

Menu bar yang menunjukan pemilihan ukuran kertas pada 

layout. Dapat dilihat pada gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34. Pilihan ukuran kertas layout peta UNNES 
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Layout UNNES_A3 dapat dilihat pada gambar 4.35. 

 

Gambar 4.35. Layout UNNES_A3. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembuatan tugas akhir ini penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Aplikasi SIG dengan arcview 3.3 dapat memberikan informasi berupa 

kondisi wilayah rektorat kampus UNNES Sekaran Gunungpati mengenai 

situasi berupa bangunan, jalan, saluran air, organisasi dan lembaga penting 

di wilayah rektorat serta fasilitas lain berupa kantin, gazebo dan mushola. 

2. Data dan sistem informasi yang telah dihasilkan dapat digunakan guna 

penunjang pengembangan berkelanjutan. 

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan aplikasi SIG pada wilayah rektorat kampus 

UNNES Sekaran Gunungpati ke depannya disarankan agar dapat dibuat dalam 

web, hal ini agar dapat memudahkan pengguna untuk mengakses informasi 

mengenai kondisi wilayah rektorat kampus UNNES Sekaran Gunungpati.  
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