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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perguruan Tinggi[4] 

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian (UU 2 tahun 1989, pasal 16, ayat (1)).  

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari 

pada pendidikan menegah di jalur pendidikan sekolah (PP 30 Tahun 1990, pasal 1 

Ayat 1). Tujuan pendidikan tinggi adalah : 

1. Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional ( UU 2 tahun 

1989, Pasal 16, Ayat (1) ; PP 30 Tahun 1990, Pasal 2, Ayat (1) ). 

2.2  Kopertis  

2.2.1  Sejarah Kopertis[5] 

Sejarah perkembangan Kopertis dimulai dengan terbitnya Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968. Berdasarkan keputusan 

tersebut dibentuk Koordinator Perguruan Tinggi (KOPERTI) yang 

mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor 

Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Sehubungan dengan 

makin bertambahnya pendirian perguruan tinggi terutama Perguruan 

Tinggi Swasta, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 

Surat Keputusan Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975 yang 

http://usahabisnis2.blogspot.com/search/label/bisnis mulai nol
http://usahabisnis2.blogspot.com/search/label/bisnis mulai nol
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membatasi ruang lingkup kerja Koordinator Perguruan Tinggi, khususnya 

untuk memberikan pelayanan kepada Perguruan Tinggi Swasta maka 

Koordinator Perguruan Tinggi (KOPERTI) di rubah menjadiKoordinator 

Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). 

Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan di bidang 

pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan No. 062/O/1982 dan No. 

0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang didalamnya selain mengatur 

susunan organisasi dan tata kerja Kopertis juga merubah Wilayah kerja 

menjadi 12 Wilayah terdiri dari KOPERTIS Wilayah IMedan, KOPERTIS 

Wilayah II Palembang, KOPERTIS Wilayah III Jakarta, KOPERTIS 

Wilayah IVBandung, KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta, KOPERTIS 

Wilayah VI Semarang, KOPERTIS Wilayah VII Surabaya, KOPERTIS 

Wilayah VIII Bali, KOPERTIS Wilayah IX Ujung Pandang, KOPERTIS 

Wilayah X Padang, KOPERTIS Wilayah XI Banjarmasin, dan KOPERTIS 

Wilayah XII Ambon. 

Dengan semakin berkembangnya Perguruan Tinggi Swasta, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 

2013 jo No. 42 tahun 2013. Organisasi dan Tata Kerja Kopertis kembali 

merubah wilayah kerja menjadi 14 Wilayah dengan bertambahnya 

Kopertis Wilayah XIII Aceh danKopertis Wilayah XIV Papua. Dengan 

adanya peraturan ini juga beberapa bagian ada yang berubah nama 

sekaligus merubah uraian tugas bagian tersebut karena sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan pendidikan tinggi sekarang 

 

2.2.2 Visi dan Misi Kopertis Wilayah IV[6] 

a. VISI 

Menjadi unit kerja yang memberikan layanan prima kepada perguruan 

tinggi swasta (PTS) dalam konteks penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, 



II-3 

pengembangan kelembagaan dan manajemen sumberdaya PTS, dan yang 

menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Ukuran layanan 

prima adalah waktu singkat, sempurna (perfect), tanpa biaya, dan kepatuhan pada 

prosedur/ aturan tanpa toleransi  

b. MISI 

Menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan (wasdalbin) 

terhadap PTS sebagai tahapan menuju pembentukan PTS yang otonom, transparan 

dan akuntabel, serta menjalankan prosedur administrasi dan legalitas dalam 

rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 

 

2.2.3 Fungsi dan Tugas Kopertis Wilayah IV[7] 

Kopertis yang dimulai sejak tahun 1975 peran dan fungsinya sangat 

nampak berkembang dengan terbitnya SK Mendikbud 

No.062/O/1982,No.0135/O/1990 & SK Mendiknas No.184/U/2001, untuk 

melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan, yang mengacu pada 

paradigma baru yaitu : 

1. Kualitas yang berkelanjutan (substainable quality development). Kualitas 

tidak bersifat mutlak tetapi bersifat nisbi, sehingga harus berkelanjutan 

yang didukung oleh otonomi. 

2. Otonomi perguruan tinggi seharusnya adalah otonomi yang 

bertanggungjawab kepada stakeholder termasuk masyarakat. 

3. Akuntabilitas yaitu bertanggungjawab terhadap kinerja yang dilakukan 

pada masyarakat. Untuk itu kinerja perguruan tinggi perlu dievaluasi 

dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan. 

4. Akreditasi yang merupakan penilaian terhadap kinerja suatu perguruan 

tinggi untuk menentukan kelayakannya. Penilaian ini dapat dilakukan oleh 

masyarakat dan pemerintah. 

5. Evaluasi diri yang merupakan kegiatan untuk memdapatkan kualitas yang 

berkelanjutan dan akuntabilitas. Kegiatan ini dilakukan dengan 

pengawasan oleh pemerintah. 
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Seiring dengan terbitnya Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, dan Higher Education Long Term Strategy 2003–

2010 bahwa perlu ada perubahan paradigma peran lembaga tinggi yang lebih 

ditekankan kepada tiga strategi dasar yaitu daya saing bangsa, otonomi perguruan 

tinggi dan organisasi yang sehat.Keberadaan Kopertis pada dewasa ini diperlukan 

mengingat perkembangan PTS sangat pesat dengan jumlah 2.789 PTS dan 

tersebar diseluruh wilayah Indonesia sehingga pengawasan pengendalian dan 

pembinaannya tidak mungkin dilaksanakan langsung oleh DIKTI. 

       Kopertis berfungsi mengkoordinasikan PTS agar dapat menyelenggarakan 

pendidikan tinggi secara akuntable dan berkualitas. Adapun tugas yang 

dilaksanakan dalam pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS meliputi : 

1. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan 

di PTS. 

2. Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan PTS. 

3. Melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap usulan pendirian PTS dan 

Program studi. 

4. Merencanakan, melaksanaan dan memonitor pemberian bantuan kepada 

PTS. 

5. Mengembangkan system informasi manajemen akademik dan 

administratif di Kopertis. 

6. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Dirjen Dikti. 

7. Mengolah dan menganalisis laporan evaluasi diri PTS. 

8. Melegalisir foto copy ijasah lulusan PTS. 

9. Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program 

studi. 

 

2.3 Konsep Dasar Sistem Infromasi Geografis (SIG) 

2.3.1 Definisi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 Sistem Infromasi Geografis (SIG) adalah sistem yang berbasiskan 

komputer (CBIS) yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi 

– informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 
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menganalisis objek – objek dan fenomena dimana lokasi geografis merupakan 

karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Jadi, SIG merupakan sistem 

komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang 

bereferensi geografis: (a) masukan, (b) manajemen, (c) analisis dan manipulasi 

data, dan (d) keluaran[8]. 

 Adapun definisi Sistem Informasi Geografis (SIG) menurut beberapa para 

ahli, antara lain[9]: 

1. Menurut Aronoff, 1989. 

SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang 

memasukkan, mengelola, memanipulasi dan menganalisa data serta 

memberi uraian. 

2. Menurut Burrough, 1986. 

SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, 

pengambilan kembali data yang diinginkan dan penayangan data 

keruangan yang berasal dari kenyaataan dunia. 

3. Menurut Marbleetal, 1983. 

SIG merupakan sistem penanganan data keruangan. 

4. Menurut Berry, 1988. 

SIG merupakan sistem informasi, referensi internal, serta otomatisasi data 

keruangan. 

5. Menurut Calkindan Tomlinson, 1984. 

SIG merupakan sistem komputerisasi data yang penting. 

 

2.3.2 Sub-Sistem SIG 

 SIG diuraikan menjadi beberapa sub sistem adalah sebagai berikut[10]: 

a. Data Input: sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, 

mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai 

sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam 

mengonversikan atau mentransformasikan format – format data aslinya ke 

dalam format (native) yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang 

bersangkutan. 
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b. Data Output: sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau 

menghasilkan keluaran (termasuk mengekpornya ke format yang 

dikehendaki) seluruh atau sebagai basis data (spasial) baik dalam bentuk 

softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan 

lain sebagainya. 

c. Data managemenet: sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial 

maupun tabel – tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data 

sedemikian rupa hingga dipanggil kembali  atau di retrieve (dikirim ke 

memori), diperbaharui, dan diubah. 

d. Data manipulation dan analysis: sub-sistem ini menentukan informasi – 

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sub-sistem ini juga 

melakukan manipulsai (evaluasi dan penggunaan fungsi – fungsi dan 

operator matematis dan logika) dan pemodelan data untuk menghasilkan 

informasi yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.1 Ilustrasi Sub-Sistem SIG 
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2.3.3 Data Spasial 

 Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data 

spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat 

tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang 

membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi 

deskriptif (atribut) yang dijelaskan berikut ini[9]: 

1. Infromasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik koordinat 

geografi (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya 

informasi datum dan proyeksi. 

2. Infromasi deskriptif (atribut) atau informasi non spasial, suatu lokasi yang 

memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya: jenis 

vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. 

 

2.3.4 Format Data Spasial 

 Secara sederhana format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode 

penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan lainnya. Dalam SIG, data 

spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu[9]: 

1. Data Raster 

Data raster (atau disebut juga dengan selgrid) adalah data yang 

dihasilkan dari sistem penginderan jauh. Pada data raster, objek geografis 

direpresentasikan sebagai struktur selgrid yang disebut dengan pixel (picture 

element). 

 

Gambar 2.2 Data Raster 
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2. Data Vektor 

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan kedalam 

kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan 

berakhir pada titik yang sama), titik dan nodes (merupakan titik 

perpotongan antara dua buah garis). 

 

Gambar 2.3 Data Vektor 

2.3.5 Komponen SIG 

SIG merupakan salah satu sistem yang kompleks dan pada umumnya 

juga (selain yang stand-alone) terintegrasi dengan lingkungan sistem 

komputer lainnya di tingkat fungsional dan jaringan (network). Jika 

diuraikan, SIG sebagai sistem terdiri dari beberapa komponen dengan 

berbagai karakteristiknya, adalah sebagai berikut[11]: 

1. Perangkat Keras 

Pada saat ini, SIG sudah tersedia bagi berbagai platform perangkat keras, 

mulai dari desktop, workstations, hingga multi-user host yang bahkan 

dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan (simultan) dalam 

jaringan komputer yang luas, tersebar, berkemampuan tinggi, memiliki 

ruangan penyimpanan (hardisk) yang besar, dan mempunyai kapasitas 

memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian, fungsionalitas SIG tidak 

terkait secara ketat pada karakteristik – karakteristik fisik perangkat 

kersanya sehingga keterbatasan memori pada suatu PC pun dapat diatasi. 

Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk aplikasi SIG adalah 

komputer (PC), mouse, monitor (plus VGA-card grafik) yang beresolusi 

tinggi, digiziter, printer, plotter, receiver GPS, dan scanner. 
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2. Perangkat Lunak 

Dari sudut pandang yang lain,  SIG bisa juga merupakan sistem perangkat 

lunak yang tersusun secara modular dimana sistem basis datanya 

memegang peranan kunci. Pada kasus diimplementasikan dengan 

menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari ratusan moduk program 

(*.exe) yang masing – masing dapat dieksekusi tersendiri. 

3. Data dan Informasi Geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data atau informasi yang 

diperlukan baik secara tidak langsung (dengan cara mengimportnya dari 

format – format perangkat lunak SIG yang lain) maupun secara langsung 

dengan cara melakukan dijitasi data spasialnya (dijitasi on-screen atau 

head-ups di atas tampilan layar monitor atau manual dengan menggunakan 

digitizer) dari peta analog dan kemudia memasukkan data atributnya dari 

tabel – tabel atau laporan dengan menggunakan keyboard. 

 

2.3.6 Google Maps API[12] 

Definisi menurut Wikipedia Google Maps adalah sebuah jasa peta 

globe virtual gratis dan online disediakan oleh Google dapat ditemukan di 

http://maps.google.com. Google Maps menyediakan gambar resolusi tinggi 

satelit untuk daerah perkotaan sebagaian besar di Amerika Serikat (termasuk 

Hawaii, Alaska, Puerto Rico, dan US Virgin Islands), Kanada, dan Inggris, 

serta sebagaian dari Australia dan banyak negara lainnya. Seperti banyak 

aplikasi web lainnya Google, Google Maps menggunakan JavaScript secara 

ekstensif. Beberapa tujuan dari penggunaan Google Maps Api adalah untuk 

melihat lokasi, mencari alamat, mendapatkan petunjuk mengemudi dan lain 

sebagainya. Kita dapat menambahkan fitur Google Maps dalam web yang 

telah kita buat atau pada blog kita yang berbayar maupun gratis sekalipun 

dengan Google Maps API. Hampir semua hal yang berhubungan dengan peta 

dapat memanfaatkan Google Maps. 

 

 

http://maps.google.com/
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2.4 Peta dalam SIG 

2.4.1 Definisi Peta 

  Pengertian peta secara umum adalah gambaran dari permukaan 

bumi yang digambar pada bidang datar, yang diperkecil dengan skala tertentu 

dan dilengkapi simbol sebagai penjelas. Beberapa ahli mendefinisikan peta 

dengan berbagai pengertian, namun pada hakikatnya semua mempunyai inti 

dan maksud yang sama. Berikut beberapa pengertian peta dari para ahli[13]: 

a. Menurut ICA (International Cartographic Association) 

Peta adalah gambaran atau representasi unsur – unsur ketampakan 

abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitanya 

dengan permukaan bumi atau benda – benda angkasa, yang pada 

umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil/diskalakan. 

b. Menurut Aryono Prihandito (1998) 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, 

digambar pada bidang datat melalui sistem proyeksi tertentu. 

c. Menurut Erwin Raisz (1948) 

Peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi 

yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertikal dari 

atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan – tulisan 

sebagai penjelas. 

d. Menurut Badan Koorrdinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(Bakosurtanal 2005) 

Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data 

kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para 

perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan 

pembangunan. 

 

2.4.2 Tata Koordinat Bumi 

Bumi kita yang berbentuk bola atau disebut dengan bidang fundamental. 

tata koordinat bola adalah bidang yang membagi bola menjadi dua hemisfer, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_koordinat_bola&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bola
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisfer&action=edit&redlink=1
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tempat sumbu x dan sumbu y koordinat berada. Lintang sebuah titik di permukaan 

bola kemudian dinyatakan sebagai sudut antara bidang fundamental dan garis 

yang menghubungkan titik tersebut dengan pusat bola. 

Pada tata koordinat geografi, bidang fundamental adalah ekuator Bumi. 

Berbagai tata koordinat langit memiliki bidang fundamental yang berbeda-

beda[14]: 

 tata koordinat horizon menggunakan horizon pengamat;  

 tata koordinat ekuator menggunakan ekuator langit;  

 tata koordinat ekliptika menggunakan ekliptika;  

 tata koordinat galaksi menggunakan bidang galaksi Bimasakti. 

Berikut ini merupakan peta bumi yang menunjukkan garis 

lintang(horisontal) dan garis bujur (vertikal) pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 2.4 Peta Bumi 

 Sistem koordinat geografi yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik 

di bumi adalah garis lintang dan garis bujur, terdiri dari 2 komponen yang 

menentukan yaitu: 

1. Garis Lintang (Latitude) 

Garis lintang adalah garis dari atas ke bawah (vertikal) yang 

menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi. Garis lintang 

terdiri dari 2 bagian antara lain: 

a. Lintang Utara (LU) adalah lintang di sebelah utara khatulistiwa. 

b. Lintang Selatan (LS) adalah lintang di sebelah selatan khatulistiwa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lintang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Titik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sudut
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_koordinat_geografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekuator
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_koordinat_langit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_koordinat_horizon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Horizon
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamat
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_koordinat_ekuator
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekuator_langit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_koordinat_ekliptika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekliptika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_koordinat_galaksi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bimasakti
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2. Garis Bujur (Longitude) 

Garis bujur adalah garis mendatar (horizontal) yang sejajar dengan garis 

khatulistiwa. Garis bujur terdiri dari 2 bagian antara lain: 

a. Bujur Timur (BT) adalah koordinat yang berada di sebelah timur 

Greenwich dengan wilayah yang tercakup antara lain sebagaian besar 

Eropa, sebagian besar Asia (termasuk Indonesia), Australia dan 

beberapa negara di Kepulauan Pasifik. 

b. Bujur Barat (BB) adalah koordinat yang berada di sebelah barat 

Greenwich dengan wilayah yang tercakup antara lain sebagian Eropa, 

sebagian Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika 

Selatan serta beberapa negara di lautan pasifik. 

 

 

2.4.3 Jenis – Jenis Peta 

 Secara umum, peta dapat dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi sebagai 

berikut[15]: 

1. Berdasarkan Sumber Datanya 

1. Peta Induk (Basic Map) 

Peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di 

lapangan. Peta induk ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pembuatan peta topografi, sehingga dapat dikatakan pula sebagai 

peta dasar (basic map). Peta dasar inilah yang dijadikan sebagai 

acuan dalam pembuatan peta-peta lainnya. 

2. Peta Turunan 

Peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta 

yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke 

lapangan. Peta turunan ini tudak bisa digunakan sebagai peta dasar. 

2. Berdasarkan isi Data yang disajikan 

1. Peta Umum 

Peta umum yaitu peta yang menggambarkan semua unsur topografi 

di permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan 
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manusia, serta menggambarkan keadaan relief permukaan bumi 

yang dipetakan. Peta umum dibagi menjadi 3, sebagai berikut.  

1. Peta Topografi: peta yang menggambarkan permukaan bumi 

lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan 

bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur. Garis 

kontur yaitu garis pada peta yang menghubungkan tempat-

tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. 

 

 

Gambar 2.5 Garis Kontur pada Peta Topografi 

 

Sifat-sifat garis kontur pada peta topografi antara lain sebagai berikut: 

a. Semakin rapat jarak antargaris kontur, menunjukan semakin curam 

daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila jarak antargaris konturnya 

jarang, maka tempat tersebut adalah landai. 

b. Bila ditemukan ada garis kontur yang bergigi, hal tersebut menunjukkan 

di daerah tersebut terdapat depresi atau lembah. 

 

2. Peta Chorografi: peta yang menggambarkan seluruh atau 

sebagian permukaaan bumi yang bersifat umum, dan biasanya 

berskala sedang. Contoh peta chorografi adalah atlas. 

3. Peta Dunia: Peta umum yang berskala sangat kecil dengan 

cakupan wilayah yang sangat luas. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-sAWtVHJficQ/UMBNhbpu5eI/AAAAAAAAARM/Jh0_ZVdzq5I/s1600/peta-topografi.jpg
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2. Peta Tematik 

Peta tematik yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan 

tema tertentu/khusus. Misal peta Geologi, peta pegunungan lahan, 

peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan 

sebagainya. Salah satu contoh peta Tematik yaitu peta pegunungan 

lahan. Peta ini merupakan peta yang khusus menunjukan 

persebaran penggunaan lahan suatu wilayah yang dipetakan. 

Perhatikan contoh peta penggunaan lahan di bawah ini. 

 

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan 

 

3. Berdasarkan Skalanya 

a.Peta Kadaster/teknik 

Peta ini mempunyai skala sangat besar antara 1 : 100 - 1 : 5.000 

peta kadaster ini sangat rinci sehingga banyak digunakan untuk keperluan 

teknis, misalnya untuk perencanaan jaringan jalan, jaringan air, dan 

sebagiannya. 

 b.Peta skala besar 

 Peta ini mempunyai skala antara 1 : 5.000 sampai 1 : 250.000. 

Biasanya peta ini digunakan untuk perencanaan wilayah. 
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 c. Peta skala sedang 

Peta ini mempunyai skala antara 1 : 250.000 sampai 1 : 500.000. 

 d. Peta skala kecil 

Peta ini mempunyai skala antara 1 : 500.000 sampai 1 : 1.000.000. 

 e. Peta Geografi/Dunia 

Peta ini mempunyai skala lebih kecil dari 1 : 1.000.000. 

 

2.4.4 Fungsi Pembuatan Peta[15] 

Adapun fungsi dari pembuatan peta adalah sebagai berikut: 

a. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif ( letak suatu tempat dalam 

hubungannya dengan tempat lain ) di permukaan bumi. 

b. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan 

bumi (misalnya bentuk benua dan gunung) sehingga dimensi terlihat 

dari peta. 

c. Menyajikan data tentang potensi suatu daeah. 

d. Memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas 

daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi.  

 

2.5 UML (Unified Modeling Language)  

UML adalah bahasa untuk menspesifikasikan, memvisualisasi, 

membangun dan mendokumentasikan artifacts (bagian dari informasi yang 

digunakan atau dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak) dari system 

perangakat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak 

lainnya.[16] 

a. Use Case Diagram[17] 

Menggambarkan sejumlah external actors dan hubungannya ke use case 

yang diberikan oleh system. Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan 

oleh system dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case  symbol namun 

dapat juga dilkukan dalam activity diagrams. Use case digambarkan hanya  yang 
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dilihat dari luar oleh aktor (keadaan lingkungan sistem yang dilihat oleh user) dan 

bukan bagaimana fungsi yang ada didalam sistem.  

 

Tabel 2.1    Simbol-simbol pada Use Case Diagram 

 

b. Class Diagram 

Menggambarkan struktur statis class didalam sistem, mempresentasikan 

sesuatu yang ditangani oleh sistem, dan dapat berhubungan dengan yang lain 

melalui berbagai cara : associated (terhubungsatu sama lain), dependent (satu 

class tergantung/menggunakan class yang lain), specialed (satu class merupakan 

spesialisasi dari class lainnya), package (grup bersama sebagai satu unit).  

Tabel 2.2    Simbol-simbol pada Class Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

Class

Atribut

Operasi()

 

Simbol Aktor, menggambarkan aktor pada 

diagram. 

2. 

 Simbol Agregation, menggambarkan relasi 

agregasi 

3. 
 Simbol Association, menggambarkan relasi 

asosiasi. 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Aktor, menggambarkan aktor 

pada diagram. 

2 

 

Simbol UseCase, menggambarkan Use 

Case pada diagram. 

3. 

 Simbol Unidirectional Association, 

menggambarkan relasi antar aktor dan 

use case. 
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c. Sequence Diagram 

Menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah object. kegunaannya 

untuk menunjukkan ragkaian pesan yang dikirim antara object dan interaksi antar 

object, dan merupakan sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi 

sistem.  

 

Tabel 2.3    Simbol-simbol pada Sequence Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 Simbol Aktor, menggambarkan aktor pada 

diagram. 

2. 
 Simbol Boundary, menggambarkan batasan 

kelas pada diagram. 

3. 
 Simbol Control, menggambarkan unsur 

kendali pada diagram. 

4. 
 Entity menggambarkan kelas entitas  pada 

diagram. 

5. 
 Object Message, menggambarkan pesan antar 

dua objek. 

6. 
 Message to Self, menggambarkan pesan yang 

menuju dirinya sendiri. 

 

2.6 PHP[18] 

2.6.1 Sejarah PHP 

PHP adalah sebuah bahasa pemograman yang berjalan dalam sebuah web-

server (server side). PHP diciptakan oleh programmer unix dan Perl yang 

bernama Rasmus Lerdoft pada bulan Agustus-September 1994. Pada awalnya, 

Rasmus mencoba menciptakan sebuah script dalam wesite pribadinya dengan 

tujuan untuk memonitor siapa saja yang pernah mengunjungi website-nya. 

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page 

(Situs personal). Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk 

http://agiptek.com/index.php/component/content/article/47-php/102-rasmus-lerdorf.html
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umum dan menamakannya PHP/FI pada sekitar tahun 1995,  dan 

diperkenalkan kepada beberapa programmer pemula dengan alasan bahasa 

yang digunakan oleh PHP cukup sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya 

Rasmus menulis ulang PHP dengan bahsa C untuk meningkatkan kecepatan 

aksesnya. 

Mulai bulan September sampai Oktober 1995, kode PHP ditulis ulang dan 

digabungkan menjadi PHP/F1. Baru di akhir tahun 1995 dirilis bagi umum 

secara gratis. Mengapa Rasmus membagikan ke publik secara gratis ? Rasmus 

berangapan apabila kode PHP ini berguna bagi dirinya, tentu juga akan 

bermanfaat untuk oranglain. Toh pada akhirnya akan kembali bermanfaat bagi 

dirinya sendiri. 

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP 

sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga 

modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara 

signifikan. 

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian 

pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan 

meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP dirubah 

menjadi akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing.  

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis 

tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling 

banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan 

kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap 

memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. 

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter 

PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model 

pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab 

perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. 
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2.6.2 Prinsip Kerja PHP 

System kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang beasal dari 

halaman website oleh browser. Berdasarkan URL atau alamat website dalam 

jaringan internet, browser akan menemukan sebuah alamat dari webserver, 

mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala 

informasi yang dibutuhkan oleh webserver. Selanjutnya webserver akan 

mencarikan berkas yang diminta dan menampilkan isinya di browser. Browser 

yang mendapatkan isinya segera menerjemahkan kode HTML dan 

menampilkannya. Lalu bagaimana apabila yang dipanggil oleh user adalah 

halaman yang mengandung script PHP ? Pada prinsipnya sama dengan 

memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke web-server, 

web-server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe file yang 

diminta adalah pHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman PHP 

tersebut. 

Apabila dalam file tersebut tidak mengandung script PHP, permintaan user 

akan langsung ditampilkan ke browser, namun jika dalam file tersebut 

mengandung script PHP, maka proses akan dilanjutkan ke modul PHP sebagai 

mesin yang menerjemahkan script-script PHP dan mengolah script tersebut, 

sehingga dapat dikonversikan ke kode-kode HTML lalu ditampilkan ke 

browser user. 

 

2.7 MySQL[19] 

2.7.1 Pengertian MySQL 

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basisdata 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis. Setiap pengguna dapat 

secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak 

tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL 

sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang 

telah ada sebelumnya; SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah 

konsep pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan 
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pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan 

mudah secara otomatis. 

2.7.2 Keistimewaan MySQL 

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi 

seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan 

masih banyak lagi.  

2.  Perangkat lunak sumber terbuka (open source). MySQL didistribusikan 

sebagai open source sehingga dapat digunakan secara gratis.  

3. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.  

4. Performance tuning, MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses 

lebih banyak SQL per satuan waktu.  

5. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, 

seperti signed / unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, 

dan lain-lain.  

6. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh 

yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query).  

7. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti 

password yang terenkripsi.  

8. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam 

skala besar, dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 

5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 

indeks pada tiap tabelnya.  

9. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau named pipes 

(NT).  

10. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk di dalamnya.  
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11. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai 

aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi 

API (Application Programming Interface).  

12. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai tool  yang dapat 

digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang 

ada disertakan petunjuk online.  

13. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 

menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam 

PostgreSQL ataupun Oracle. 
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