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ABSTRAK 
Penelitian ini  bertujuan  untuk  membuat  model  penyajian  peta  dalam  bentuk 
digital  yang  dapat  disimpan,  diakses,  diupdate  dan  dicetak  secara  massal. 
Penelitian ini merupakan  penelitian yang merancang dan membuat model peta 
penduduk  digital.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  cara  dokumentasi. 
Dokumen ini diperoleh dari instasi-instansi yang terkait dengan pembuatan peta 
digital ini. Peta ini dapat dimanfaatkan  untuk memantau perkembangan jumlah 
penduduk suatu kecamatan dan sebagai bahan acuan untuk melakukan kebijakan- 
kebijakan untuk pengembangan wilayah. Peta tentafif Rupa Bumi Indonesia shet 
Tawangmangu  dan  Poncol  serta  data  monografi  Kecamatan  Tawangamangu 
digunakan sebagai masukan yang terdiri dari informasi tentang jumlah penduduk 
dan  jumlah  penduduk   usia  sekolah.  Kecamatan  Tawangmangu  terdiri  dari 
sepuluh desa yang mempunyai potensi  alam dan penduduk yang cukup tinggi 
maka diperlukanlah informasi yang  dapat diakses oleh banyak kalangan karena 
masih terbatasnya informasi dalam  bentuk peta digital. Proses digitasi on screen 
dilakukan dengan perangkat lunak AutoCad Map 2000i untuk membuat layer 
administratif,   jalan,   sungai   dan   permukiman   sedangkan   editing,   labeling, 
penghitungan   koordinat astronomis dan pembangunan topologi layer dilakukan 
dengan perangkat lunak Arc  Info versi 3.5. Layout peta digital menggunakan 
perangkat lunak ArcView versi 3.3 dan  pembuatan halaman muka menggunakan 
Microoft Front Page XP yang berbasiskan Hypertext Markup Language (HTML). 
Dari hasil perancangan pembuatan peta penduduk digital ini dapat  dibuat tiga 
buah peta digital yaitu: peta jumlah penduduk, peta jumlah penduduk menurut 
usia sekolah 4-12 tahun, dan peta jumlah penduduk menurut usia sekolah 13-18 
tahun. Dalam  penelitian ini peta digital ini sudah dapat diakses lewat browser 
internet karena sudah menggunakan protokol Hypertext Markup Language pada 
halaman mukanya.  

Kata kunci: peta digital, digitasi, layer, hypertext markup language  

PENDAHULUAN 
Perkembangan komputer saat ini sangat pesat dalam hal perangkat keras 

maupun   perangkat   lunaknya.   Ditemukannnya   teknologi   hypertriding   pada 
prosessor, memori dua kanal hingga kapasitas harddisk yang mampu menyimpan 
data  hingga  ratusan  gigabyte   adalah   bukti  perkembangan  perangkat  keras 
komputer.   Munculnya   sistem   operasi   baru   dan   program   aplikasi   lainnya 
merupakan imbas perkembangan teknologi perangkat lunak. Teknologi pemetaan 
digital juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ditemukannnya alat-alat 
bantu untuk pemetaan hingga munculnya perangkat lunak  pengolah citra satelit 
dan pemetaan  yang mendukung dengan berbagai macam sistem operasi. 
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Berkembangnya teknologi pemetaan digital membuat langkah-langkah 

dalam membuat peta dapat menjadi lebih cepat, efektif, efisisen, mudah diupdate, 
disimpan serta dicetak secara massal.  Masih sedikitnya pengguna  peta digital ini 
jika dibandingkan dengan pengguna peta konvensional merupakan permasalahan 
tersendiri karena peta digital ini baru dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan 
sebagian  kecil  instansi  padahal  peta  ini  jelas   lebih  unggul  daripada  peta 
konvensional. Peta digital yang sudah digabungakan dengan halaman muka yang 
berformat html, xml maupun php dapat juga diakses melalui internet. 

Penelitian ini  memfokuskan  untuk  membuat  peta  digital  yang  dapat 
diakses   lewat  internet  untuk  daerah  Kecamatan  Tawangmangu  Kabupaten 
Karanganyar karena daerah ini memiliki potensi penduduk dan alam yang cukup 
besar  untuk  dikembangkan  dan  layak  untuk  dipublikasikan  secara  luas.  Dari 
uraian  sebelumnya  maka  penelitian  ini  berjudul  Aplikasi  Sistem  Informasi 
Geografis Untuk Membuat Peta Penduduk  Digital  Di Kecamatan Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar  Propinsi Jawa Tengah

  

Sistem Informasi Geografis (SIG) 
Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem (berbasiskan 

komputer)  yang  digunakan  untuk  menyimpan,  dan  memanipulasi  informasi- 
informasi  geografis.  SIG   dirancang  untuk  mengumpulkan,  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  kemampuan  dalam 
menangani data yang berefensi geografis yaitu masukan, keluaran  manajemen 
data (penyimpanan dan pemanggilan data ), analisis dan manipulasi data.  

a)  Sistem Informasi Geografis dapat diaplikasikan dalam hal-hal berikut : 
b)  Sumber daya alam (inventarisasi, majemen dan kesesuaian lahan pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perencanaan, tataguna lahan, analisis daerah bencana 
alam, evaluasi kesesuaian lokasi pertambangan, geologi dan perminyakan) 

c)  Perencanaan (perencanaan permukiman, tata ruang wilayah, relokasi industri, 
pasar dan permukiman) 

d)  Lingkungan dan pemantauannya (pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi 
pengendapan  air  lumpur  baik  disekitar  danau,  sungai,  pantai,  permodelan 
pencemaran udara, limbah berbahaya dan sebagainya) 

e)  Utility  (inventarisasi  dan  manajemen  informasi  jaringan  pipa  air  minum, 
sistem informasi pelanggan perusahaan air minum, perencanaan, pemeliharaan 
dan   perluasan   jaringan   air minum, pipa (listrik dan gas), utilitas struktur 
jaringan bawah tanah. 

f) Pariwisata   (inventarisasi   daerah   pariwisata   dan   analisis  potensi   daerah 
unggulan untuk pariwisata) 

g)  Militer  (penyajian  data  spasial  untuk  analisis  rute-rute  perjalanan  logistik, 
peralatan perang, dan sebagai tools untuk kebutuhan wargame) 
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Sistem Informasi Geografis juga mempunyai subsistem sebagai  berikut:  

DATA INPUT  

Tabel   

Pengukuran 
Lapangan  

Peta 
Konvensional  

Citra satelit   

Foto Udara   

Data Lainnya  

DATA 
MANAGEMENT & 
MANIPULATION  

Storage 
(database) 

Retrieval  

Processing  

DATA OUTPUT  

Peta 

Tabel 

Laporan 

Inforamsi 
Digital   

Gambar 1. Bagan sub sistem SIG   

ArcView   
ArcView merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh 

Environmental System Research Institute (ESRI). ArcView mempunyai 
kemampuan :  

Pertukaran data   : Membaca dan menuliskan data dari atau ke format 
SIG lainnya 

Operasi : Dapat melakukan operasi statistik dan matematis 
Tampilan : Menampilkan data spasial dan atribut 
Peta : Dapat membuat peta dengan tema-tema tertentu 
Script : Menyediakan bahasa pemrograman untuk 

mengotomasikan pengoperasian rutin  

Arc Info 3.5 
ArcInfo 3.5 merupakan salah satu program pembuatan peta digital yang 

dijalankan melalui dos promt. ArcInfo 3.5 mempunyai kemampuan mengolah data 
grafis maupun data  tributnya. Hal ini dimungkinkan karena perangkat lunak ini 
perpaduan antara perangkat lunak pengolah data grafis dan data atribut. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana cara membuat peta 
penduduk  digital  Kecamatan  Tawangmangu  Kabupaten  Karanganyar  Propinsi 
Jawa  Tengah.  Peta  ini  dapat  dimanfaatkan untuk  memantau  perkembangan 
jumlah  penduduk suatu kecamatan dan sebagai bahan acuan untuk melakukan 
kebijakan-kebijakan  untuk  pengembangan  wilayah  seperti  penentuan  berapa 
jumlah sekolah yang harus dibangun, lapangan pekerjaan apa yang paling sesuai 
untuk dikembangkan dan mengetahui tingkat kemakmuran penduduk. secara cepat 
dan akurat. 
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II. METODOLOGI 
Desain Penelitian 

Penelitian ini  merupakan  penelitian  yang  merancang  dan  membuat 
model peta penduduk digital memeanfaatkan teknologi web mapping..  

Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Geografi FIS UNY pada 

bulan  Maret 2005.  

Alat dan Bahan 
Perangkat Keras 

1. Processor Intel Celeron 1,7 GHz 
2. Harddisk 5 GB free disk space 
3. On board VGA 8 MB 
4. Memori 128 MB 
5. Monitor SVGA, resolusi 1024 x 768, 32 bit color, 60 Hz refresh rate 
6. CD RW, Printer & Mouse  

Perangkat Lunak 
1. ArcView 3.3 
2. Arc Info 3.5 
3. Auto Cad 2000i 
4. Microsoft  Front Page XP 
5. Adobe Photoshop 7.0  

Bahan 
A.  Peta Rupa Bumi Indonesia shet Tawangamangu skala 1 : 25.000 
B.  Peta Rupa Bumi Indonesia shet Poncol.skala 1 : 25.000 
C.  Data atribut 

1.  Data jumlah penduduk. 
2.  Data jumlah penduduk usia sekolah.  

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi. Dokumen 

ini diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan pembuatan peta digital ini.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Daerah Penelitian 
Letak Kecamatan Tawangmangu 

Letak  astronomis  berada  pada  07o37 30  LS  -  07o42 00  LS  dan 
111o04 00

 

BT - 111o12 00

 

LS. Batas wilayah Kecamatan Tawangmangu di 
sebelah utara  berbatasan dengan Kecamatan Ngargoyoso, sebelah selatan dengan 
Kecamatan Jatiyoso, sebelah barat dengan Kecamatan Matesih dan Karangpandan 
sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur.  

Luas Wilayah 
Luas wilayah Kecamatan Tawangmangu adalah 70,03 km2. Desa yang 

memiliki  wilayah terluas adalah Desa Gondosuli yaitu 1.925,475 ha dan yang 
terkecil adalah Desa Karanglo yaitu 185,8740 ha. 
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Kondisi Topografi dan Tanah 

Kecamatan  Tawangmangu  memiliki  topografi  kasar  berupa  perbukitan, 
lembah dan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 880 m dpal dengan  kondisi 
tanah sebagian  besar merupakan tanah andosol yang menurut Balai RLKT Solo 
sifatnya peka terhadap erosi  dan sebagian besar penggunaan tanahnya masih 
berupa hutan maupun semak belukar. Dan yang lainnya dimanfaatkan sebagai 
lahan pertanian, sawah, bangunan/pekarangan dan tegalan.  

Pembuatan Peta Penduduk Digital 
Digitasi Peta 

Proses  digitasi  adalah  mengubah  peta  tentatif  RBI  shet  Poncol  dan 
Tawangmangu  menjadi format digital. Pengubahan ini dilakukan agar peta RBI 
dapat dibaca oleh komputer sehingga peta tentatif RBI menjadi data raster input 
yang  berformat  JPEG.   Digitasi  dilakukan  dengan  bantuan  perangkat  lunak 
AutoCad Map 2000i dengan menginput peta tentatig yang sudah berformat JPEG 
sebagai raster image. Peta penduduk ini memiliki empat  buah data raster meliputi 
batas administratif, jalan, sungai dan permukiman.  Fasilitas  layer pada AutoCad 
Map 2000i dimanfaatkan untuk membuat empat data raster tersebut. Hasil digitasi 
agar dapat dibaca oleh Arc Info 3.5 harus disimpan dalam file yang berekstensi 
dxf.                      

Gambar 2. Tampilan layer pada AutoCad 2000i  

Konversi 
Proses ini bertujuan untuk memecah file yang ada pada Autocad Map 

2000i agar empat layer dapat muncul dan diedit secara terpisah. Syntaxnya adalah 
dxfarc nama  file lama(yang berisi 4 layer) nama file   baru (berisi file tertentu: 
jalan, permukman, sungai, batas administrafif)  

Editing 
Editing dilakukan untuk melihat kembali apakah dalam proses digitasi ada 

yang salah, seperti tidak tersambungnya garis atau berlebihnya garis. Syntaxnya 
antara lain ef arc, sel all, sel many dan delete. 
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Labeling dan ID 

Pembuatan label bertujuan untuk membedakan keterangan-keterangan peta 
yang muncul  di  legenda.  Label  dibuat  untuk  topologi  poligon  sedangkan  ID 
diberikan  pada  topologi  garis.  Pada  penelitian  ini  label  dibuat  untuk  layer 
permukiman sedangkan layer jalan, sungai dan batas administratif diberikan ID. 
Syntaxnya adalah ef label dan memasukkan numeric label yang digunakan.  

Titik Ikat (TIC) 
Titik ikat berfungsi untuk membuat garis lintang dan bujur secara otomatis 

pada peta digital. Input data astronomis harus mengubah unsur derajat, menit dan 
detik dalam bentuk  desimal. Letak astronomis Kecamatan Tawangmangu yang 
berada pada : 07o37 30

 

LS - 07o42 00

 

LS dan 111o04 00

 

BT - 111o12 00

 

LS 
dihitung sebagai berikut :  

Tabel 1. Tabel perhitungan titik ikat (TIC)  

tic X Y 
1 111+(4/60)+(00/3600)= 111.0667 -7+(37/60+(30/3600) = -7.7000 
2 111+(12/60)+(00/3600)= 111.2000 -7+(37/60+(30/3600)= -7.7000 
3 111+(4/60)+(00/3600) = 111.0667 -7+(42/60+(00/3600) = -7.6250 
4 111+(12/60)+(00/3600)= 111.2000 -7+(42/60+(00/3600) = -7.6250 

 

Topologi 
Bentuk-bentuk pada peta digital yang berupa garis dibangun topologi line 

yaitu batas  adminisratif, sungai dan jalan sedangkan bentuk poligon dibangun 
topologi poly yaitu permukiman. Syntaxnya build poly/line  

Input data atribut 
Input  data  ini  dilakukan  setelah  membuat  theme  di  perangkat  lunak 

ArcView 3.3. Data yang diinput berupa  data jumlah penduduk  setiap desa dan 
jumlah penduduk usia  sekolah setiap desa. Hasil data ini dimunculkan dengan 
grafik batang.   

Gambar 3. Tampilan data atribut pada ArcView 3.3 
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Layout 

Peta  dilayout  menurut  kaidah  kartografis  dengan  memunculkan  grid, 
proyeksi, legenda dan unsur peta lainnya. Dalam tahap ini peta dapat dicetak 
secara massal    

Gambar 4. Tampilan layout peta pada ArcView 3.3    

Halaman Muka  

Pembuatan  halaman  muka  ini  mengunakan  Microsof  Front  Page  yang 
berbasiskan HTML      

Gambar 5. Tampilan halaman muka pada Microsof Front Page XP 
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KESIMPULAN 

Peta penduduk digital  Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 
dapat  dibuat  dari  input  data  raster  peta  tentatif  RBI  shet  Poncol  dan  shet 
Tawangmangu   ditambah  input  data  atribut  dari  data  monografi  Kecamatan 
Tawangmangu. Digitasi dapat  dilakukan menggunakan cara digitasi on scren 
yang memanfaatkan Auto Cad 2001. Arc info  3.5 dimanfaatkan untuk proses 
editing, labeling, TIC  dan topologi. Layout dan input data penduduk dilakukan 
dengan ArcInfo 3.3 

Hasil perancangan pembuatan peta penduduk digital ini dapat dibuat tiga 
buah peta  digital yaitu : peta jumlah penduduk, peta jumlah penduduk menurut 
usia sekolah 4-12 tahun, dan peta jumlah penduduk menurut usia sekolah 13-18 
Tahun. Dalam penelitian ini peta digital ini sudah dapat diakses lewat browser 
internet karena  sudah menggunakan protokol Hypertext Markup Language pada 
halaman mukanya.  
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