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1 PENGENALAN GIS
1.1
1.1.1

DEFINISI GIS
GIS MENURUT BEBERAPA SUMBER

Sistem informasi geografis (GIS) adalah sistem yang dirancang untuk membuat, menyimpan,
memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan semua jenis data geografis. Kata kunci
untuk teknologi ini adalah Geografi - ini berarti bahwa sebagian dari data bersifat spasial.
Dengan kata lain, data yang dengan cara tertentu dirujuk ke lokasi di Bumi.
Sebagai sebuah sistem, GIS disusun oleh banyak komponen yang saling terkait, yaitu brainware,
hardware, software, data, metode, dan organisasi. GIS tidak dapat berjalan sebagai sebuah
sistem tanpa kelengkapan komponen pendukungnya. GIS dapat berperan sebagai salah satu alat
analisa, dan tujuan akhirnya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Tetapi, untuk
memenuhi tujuan kebanyakan orang, yang dibutuhkan adalah sebuah perangkat lunak GIS yang
sederhana, dan pada pedoman ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi opensource yang populer, QGIS. GIS lebih dari sebuah software, namun kombinasi manusia,
metode, software yang memungkinkan analisis keruangan dilakukan, mengelola data berukuran
besar, dan menyajikannya dalam bentuk peta.
SIG menyediakan berbagai macam cara untuk menganalisis data. SIG memungkinkan kita untuk
menanyakan pertanyaan yang bersifat keruangan, misalnya:
•

Di mana pipa yang harus diganti setelah 10 tahun pemakaian?

•

Berapa banyak jumlah pelanggan yang ada di dalam setiap kecamatan?

•

Siapa saja pelanggan yang terdampak penanganan kebocoran akibat pipa rusak?

1.1.2

KAITAN GIS DENGAN PDAM

Tujuan utama dari perusahaan utilitas apa pun adalah merencanakan dan mengelola penggunaan
fasilitas untuk mengirimkan komoditi seperti air, gas alam, atau listrik kepada pelanggannya.
Sebagian besar (80%) kegiatan yang dilakukan perusahaan utilitas berada di dalam ruang muka
bumi (Shamsi, 2002). Industri utilitas selalu mengandalkan peta cetak untuk mengelola fasilitas,
jadi sudah sewajarnya perusahaan listrik, gas, dan air harus berada di antara pengguna pertama
software pemetaan digital.
1.2

POTENSI GIS UNTUK AKTIVITAS RUTIN PDAM

GIS dapat digunakan dalam berbagai aktivitas seperti manajemen operasional, perencanaan, dan
hubungan pelanggan. Penggunaan GIS menjadi isu yang penting karena kebutuhan pekerjaan dan
kemampuan sistem ini melakukan integrasi terhadap sistem lainnya. Berikut adalah ilustrasi
penggunaan GIS dalam bidang-bidang terkait di PDAM.
1.2.1

BIDANG PERENCANAAN

Perencanaan jaringan baru membutuhkan berbagai persiapan. GIS dapat membantu dengan
menyediakan informasi perencanaan dengan lebih detil, misalnya jumlah pipa yang dibutuhkan,
jumlah aksesoris yang dibutuhkan, dan titik temu dengan jaringan eksisting. Selain itu,
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perencanaan pengembangan jaringan dapat dilakukan lebih baik, dengan melihat variabel lainnya,
seperti penambahan jumlah penduduk, jumlah konsumsi air rata-rata, ketinggian lokasi (lihat
Gambar 1). Kemampuan memuat data dari berbagai format yang lebih sering digunakan seperti
CAD dapat mempermudah penggunaan GIS.
Gambar 1. Data pipa dan model data ketinggian permukaan tanah

1.2.2

BIDANG HUBUNGAN PELANGGAN

GIS memiliki kemampuan integrasi data spasial dan non-spasial. Informasi mengenai lokasi
rumah calon pelanggan dapat ditampilkan dalam peta jaringan distribusi PDAM. Pelanggan dapat
mengetahui jarak pipa tambahan yang diperlukan untuk memasang meter air. Calon pelanggan
dapat segera mengetahui perkiraan biaya total yang dibutuhkan untuk berlangganan PDAM di
rumahnya. Hal lainnya, perusahaan utilitas, seperti PDAM dapat mengetahui lokasi pelanggan
yang menunggak pembayaran, yang lebih efektif daripada menelepon pelanggan. Dengan
pemodelan GIS kita juga dapat mengetahui selisih antara pemodelan di dalam GIS dengan
pemakaian yang tercatat sebagai indikasi kesalahan meter.
Gambar 2. GIS dapat melakukan pemodelan menggunakan EPANET
menggunakan data spasial yang dibangun

2
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1.2.3

BIDANG PRODUKSI/DISTRIBUSI

Perencanaan perawatan jaringan distribusi dapat dilakukan dengan tabel biasa, yang memuat ID
pipa, tahun pemasangan, dan catatan kebocoran, dan dilakukan penggantian dengan kondisi yang
ada. Namun, tabel biasa tidak mampu membedakan lokasi pipa bocor dan lokasi valve yang ada
di dekatnya. Dengan mengetahui lokasi pipa bocor dan lokasi valve, kita dapat mengetahui valve
mana saja yang harus ditutup untuk mengatasi kebocoran.
Gambar 3. Atas: Valve yang harus ditutup jika seluruh valve dapat beroperasi, Bawah: Valve yang
harus ditutup jika satu valve tidak dapat beroperasi (Shamsi, 2004)

Aktivitas penurunan kehilangan air akibat kebocoran pipa juga dapat dilaksanakan dengan
menggunakan GIS dan analisis kehilangan menggunakan EPANET. GIS dapat berperan
menyediakan data yang siap digunakan oleh EPANET dengan lebih cepat dan konsisten secara
topologi.
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2 KOMPONEN PENYUSUN GIS
Pada hakekatnya Sistem Informasi Geografis adalah
suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan gambaran situasi ruang muka bumi atau
informasi tentang ruang muka bumi yang diperlukan
untuk dapat menjawab atau menyelesaikan suatu
masalah yang terdapat dalam ruang muka bumi yang
bersangkutan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi
pengumpulan, penataan, pengolahan, penganalisisan dan
penyajian data-data/fakta-fakta yang ada atau terdapat
dalam ruang muka bumi tertentu. Data/fakta yang ada
atau terdapat dalam ruang muka bumi tersebut, sering
juga disebut sebagai data/fakta geografis atau data/fakta
spatial. Hasil analisisnya disebut Informasi geografis
atau Informasi spatial.
Gambar 4. Komponen Sistem Informasi Geografis
(SIG)

Secara umum SIG memiliki 5 (lima) komponen utama
yang satu sama lain sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem tersebut dalam segala
keperluan, termasuk untuk keperluan pengembangan. Pada Gambar 2.1 ditunjukkan komponenkomponen tersebut dan hubungannya satu dengan yang lain. Komponen tersebut adalah Data,
Methods (metode), People (sumber daya manusia), Hardware (perangkat keras sistem
komputer), dan Software (perangkat lunak). Menurut skala kepentingannya, dapat disusun
menjadi sebuah pyramid seperti gambar 2-2 di bawah, dengan urutan dari yang paling bawah
sebagai yang paling penting. Sub-bab di bawah ini menjelaskan komponen GIS dari yang paling
dasar hingga paling penting.
Gambar 5. Piramida Komponen GIS menurut Davis, 2001

4
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2.1

PERANGKAT KERAS (HARDWARE)

Perangkat Keras (hardware) : Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang
merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan.
Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan
kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi basis data dengan volume data yang besar
secara cepat.
Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan sistem aplikasi SIG digolongkan untuk
kebutuhan:
ALAT INPUT DATA:

Data yang diinputkan menggunakan alat pembaca data digital yang sudah tersimpan pada CD,
flashdisk, Harddisk dan alat penyimpan lain. Data diinputkan dengan melakukan transformasi
format data dari berbentuk hard copy menjadi data digital, misal dengan meja digitasi, scanner,
atau dengan melakukan pengetikan melalui keyboard.
Gambar 6. Peralatan Komputer

Peralatan survey lapangan seperti: alat ukur digital, GPS.
Gambar 7. Peralatan survey lapangan
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ALAT MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA:

Komputer yang dapat melakukan manajemen dan analisis data. Dapat berupa desktop
komputer (PC) yang digunakan stand alone, laptop, tablet, gadget atau berupa server komputer
yang beroperasi secara network.
OUTPUT SIG

SIG dapat menghasilkan produk yang bervariasi. Data dapat ditampilkan pada monitor, atau
dipresentasikan dalam bentuk hard copy dengan menggunakan printer atau plotter. Output SIG
dapat juga dalam format digital yang disimpan dalam disk yang dapat digunakan dalam aplikasi
SIG yang lain.
Gambar 8 Contoh pengaturan komputer SIG sederhana

2.2

PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)

Saat ini terdapat banyak pilihan perangkat lunak SIG yang ada dipasaran. Perangkat lunak ini
tersedia dari yang berlisensi bebas terbuka (gratis, opensource) hingga lisensi berbayar. Beberapa
perangkat lunak yang cukup populer antara lain:
•

ESRI ArcGIS

•

QGIS

•

MapWindow GIS

•

GE Smallworld

•

Bentley

•

MapInfo

Gambar 9 Perangkat Lunak GIS

Proses pembangunan GIS database, pengolahan, dan editing akan menggunakan software
mapping misalnya QGIS. Untuk pendampingan oleh IUWASH akan digunakan Quantum GIS
sebagai alat untuk melakukan pengolahan, editing, hingga layout dan databasenya. Pendampingan
juga akan melaksanakan survei lapangan untuk mengambil data primer guna melengkapi data
yang masih 60% dalam pemetaan jaringan pipa milik PDAM Kabupaten Wonosobo. QGIS dipilih

6
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sebagai aplikasi yang akan digunakan karena aplikasi QGIS yang opensource, sehingga PDAM
tidak terbebani dengan permasalahan lisensi program dan dengan kemampuan yang setara
dengan aplikasi pengolah data spasial lainnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis di
PDAM.
PENGOLAHAN DATA GRAFIS (SPASIAL & ATRIBUT)

Perangkat lunak digunakan untuk mengonversi data dari satu format ke format lain yang dapat
digunakan dalam SIG. Misalnya dari data: Peta Garis, Citra Foto, Citra Satelit, tabel dll.
Komponen pengolahan data grafis SIG meliputi:
•

Pemasukan (input) data grafis

•

Pemasukan (input) data atribut

•

Penyuntingan (editing) data grafis

•

Penyajian data berupa tampilan layar grafis (softcopy) atau bentuk cetakan (hardcopy)
Gambar 10. Pengolahan data grafis

Dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, maka basis data tersebut
dapat diolah dan dimanipulasi untuk berbagai kebutuhan dalam SIG. Hal ini tentunya dapat
dilakukan karena data dalam bentuk digital bersifat fleksibel dan mudah diperbaharui. Peta
digital ini dapat memuat berbagai macam informasi yang dikumpulkan dalam suatu database.
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2.3

DATA

Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk
mendukung SIG yaitu:
DATA SPASIAL

Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang
terdapat di permukaan bumi. Umumnya
direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan
format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat x,y
(vektor) atau dalam bentuk image (raster) yang memiliki
nilai tertentu (piksel). Data spasial terbagi dalam dua
bagian, yaitu data grafis dan atribut.
•

Data grafis merupakan data dalam format vektor
atau raster yang menggambarkan objek geografis
berbentuk titik, garis, dan poligon

•

Data atribut adalah data tabular yang disajikan dalam bentuk kolom dan baris untuk
seluruh objek, sehingga dapat memberi banyak informasi detail mengenai suatu objek

Gambar 11 Data Vektor dan Raster

Gambar 12 Data Grafis dan Data Atribut

DATA NON SPASIAL (ATRIBUT)

Data non spasial adalah data berbentuk tabel, tabel tersebut berisi informasi - informasi yang
dimiliki oleh obyek dalam data spasial. Data hasil pengukuran di lapangan tidak hanya yang
bersifat metrik/teknis, namun juga data pendukung atribut seperti informasi pelanggan,
kepemilikan bangunan/persil lahan. Data pendukung ini dapat disimpan dalam bentuk Tabular.
Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Data
tabular statistik, laporan, foto, gambar teknis. Data ini dapat dimasukkan ke dalam SIG sebagai
data atribut dan diintegrasikan dengan data spasial dengan memanfaatkan fungsi join atau table
relation.
PENGAMBILAN DATA

Khusus untuk data PDAM, ditinjau dari cara pengambilan data dapat klasifikasikan menjadi dua
bagian yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

8
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DATA PRIMER

Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan, antara lain data hasil survei
lapangan dengan menggunakan GPS. Dalam yang diambil adalah Koordinat dari tiap-tiap Utilitas
dari PDAM, IPA/WTP, Intake, Reservoir, dan Meter air dari tiap-tiap pelanggan PDAM.
DATA SEKUNDER

Ada beberapa data yang termasuk data sekunder antara lain:
1. Data administrasi adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada, misal
dari instansi BAPPEDA ataupun BIG.
2. As Built Drawing Jaringan pipa PDAM yang masih
menggunakan Manual Drawing untuk didigitasi ke
dalam pemetaan berbasis SIG, dalam as built drawing
tersebut terdapat panjang dan diameter pipa
transmisi dan jaringan distribusi.

Gambar 13 Peta As Built Drawing
Perpipaan

3. Data atribut pelanggan PDAM yang berbentuk tabel
dan berisi tentang alamat, no rekening, nama pelanggan dan berbagai informasi lain
mengenai pelanggan PDAM.

PDAM hendaknya berkoordinasi dengan instansi/lembaga di wilayah kerjanya seperti
BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Tata Ruang, BPN, dan BPS karena instansi/lembaga ini memiliki
data spasial yang lengkap dan mendukung data dasar yang dibutuhkan PDAM. Data spasial yang
pada umumnya dimiliki seperti Citra Satelit resolusi tinggi, batas administrasi wilayah, jaringan
jalan, saluran drainase, data jumlah dan kepadatan penduduk, dan sebagainya. Integrasi data
spasial yang baik dengan instansi/lembaga lain akan mendukung pembangunan Kota/Kabupaten
setempat.
2.4

METODE

Analisis Data, tersedia fasilitas overlay, utilitas analisis peta, integritas data spasial. Penyajian data,
tersedia proses transformasi koordinat, operasi dasar kartografis, dan Digital Elevation Model
(DEM). Basis data SIG adalah suatu kumpulan susunan informasi unsur-unsur geografi serta
hubungannya (relasinya) dan dapat berupa: Basis data Grafis dan Basis data Atribut. Basis data
SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut :
2.4.1

DATA INPUT

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan
atributnya dari berbagai sumber.
2.4.2

DATA OUTPUT

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian
basis data (spasial) baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, grafik,
laporan, peta, dan lain sebagainya.
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2.4.3

MANAJEMEN DATA

Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam
sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau diretrieve,
diupdate, dan diedit.
Bagan basis data dalam aplikasi SIG dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 14 Basisdata Sistem Aplikasi SIG

Berikut adalah diagram Sistem Aplikasi Jaringan Pipa PDAM dengan data spasial SIG sampai
dengan menjadi tayangan informatif yang dapat digunakan di PDAM.
Gambar 15 Alur Pengembangan SIG dalam Pembangunan Data Spasial PDAM

Keterangan:
Metode dalam pengembangan data spasial di PDAM berdasarkan gambar alur diatas adalah
sebagai berikut:

10
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1.

Tahap Pengumpulan Data
•

Data teknis (peta, as built drawings)

•

Google Earth (melihat kondisi melalui citra satelit)

•

Survey Lapangan (pengambilan data eksisting dilapangan)
2. Tahap Pengolahan Data

•

Rektifikasi (memberikan koordinat pada data teknis)

•

Digitasi (melakukan penggambaran data cetak menjadi data vektor digital)

•

Overlay (Superimpose/Tumpangsusun seluruh data untuk mendapatkan peta jaringan
pipa dan aset PDAM)

•

Analisis dasar (penggabungan data teknis dengan data administrasi yang berupa tabel)
3. Tahap Akhir

2.5

•

Pembuatan Tata Letak Peta

•

Pembuatan Peta Jaringan PDAM
BRAINWARE DAN ORGANISASI

Sumber daya manusia adalah komponen yang berperan dalam mengatur dan mengelola SIG di
PDAM. Perannya meliputi sebagai pengguna (end-user) dan juga pengembang (analyst/developer).
Pada tahapan awal sebagai pengguna, berperan untuk membangun basis data spasial dari awal
dan erat kaitannya dengan hal teknis termasuk penggambaran hingga menjadi sebuah peta,
pelaksana pengambilan keputusan seperti bidang teknis, aset, dan perencanaan. Pemanfaatan
data spasial yang sudah ada untuk operasional dan mendukung proses bisnis PDAM.
Pengembang SIG berperan sebagai pengembang aplikasi yang bertugas mengelola SIG yang
sudah ada, melakukan pengembangan seperti integrasi basis data SIG dengan basis data aset,
pelanggan, dan memastikan bahwa SIG dapat diintegrasikan dengan seluruh divisi di PDAM
sesuai dengan kebutuhan yang ada pada proses bisnis PDAM.
Organisasi adalah dasar dari struktur seluruh pekerjaan SIG yang dilakukan. Tanpa dukungan
organisasi, seluruh komponen GIS lainnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak
akan dapat bekerja. Jika ingin mendapatkan manfaat SIG sepenuhnya, SIG harus didukung oleh
orang dan fasilitas khusus yang bertugas mengelola SIG dalam PDAM. Salah satu faktor
suksesnya penerapan SIG adalah bagaimana SIG digunakan untuk mengatasi masalah-masalah
dalam kegiatan sehari-hari.
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3 PENGENALAN DATA SPASIAL
3.1

OBJEK YANG DAPAT DIGAMBARKAN DALAM DATA SPASIAL
Gambar 16. Objek di bumi dan data spasial

Dalam GIS, biasanya data digambarkan dalam tema-tema layer, seperti pada gambar di atas.
Dari gambaran dunia nyata, dapat dibagi dalam beberapa layer, yaitu jaringan jalan, batas
administratif, persil, dan penggunaan lahan. Seluruh objek yang ada di ruang muka bumi dapat
digambarkan di dalam peta, karena memiliki koordinat dan atribut lokasi. Objek yang ada dapat
digambarkan dalam bentuk titik, garis, atau area. Sebuah titik berupa satu koordinat lokasi di
permukaan bumi. Contoh data yang dapat berupa titik adalah koordinat rumah pelanggan,
lokasi aksesoris jaringan pipa seperti junction, valve, pompa. Sedangkan sebuah objek
digambarkan sebagai garis dengan menghubungkan titik-titik dengan atribut yang sama. Contoh
data yang dapat berupa garis adalah pipa dengan diameter yang sama, dan jaringan jalan dengan
nama yang sama. Sebuah objek digambarkan sebagai area dimana objek tersebut menutupi
suatu luasan tertentu. Contoh data yang dapat berupa area adalah area pelayanan PDAM, area
persil pelanggan, dan Daerah Meter Air.
Gambar 17. Gambaran data spasial berupa titik, garis, dan area

Bayangkan jaringan SPAM yang ada di wilayah anda, layer apa saja yang mungkin dihasilkan dari
keadaan yang ada di sekitar SPAM?
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Suatu objek dapat digambarkan dalam bentuk titik, atau garis atau area. Persil pelanggan sebagai
contoh dapat digambarkan sebagai titik dalam pemodelan sistem jaringan air minum, atau
sebagai area untuk menghitung luas persil pelanggan. Penggambaran suatu objek harus sesuai
dengan kebutuhan pengguna data spasial tersebut.
3.2

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN DATA SPASIAL DARIPADA
TABULAR

Penggunaan data spasial menawarkan penggunaan yang lebih luas daripada data tabular, salah
satunya adalah melakukan analisa spasial. Analisa spasial dapat dilakukan menggunakan data
spasial yang dibangun untuk menjawab masalah yang bersifat spasial. Masalah spasial adalah
masalah yang terjadi
Beberapa penggunaan yang dapat diilustrasikan untuk mengatasi masalah spasial PDAM adalah:
•

Pemodelan Hidrolika – Suplai air dari pompa melewati banyak pipa sebelum sampai ke
konsumen. Akses air yang aman dan dapat diandalkan adalah hal yang penting, sehingga
detail jaringan penting untuk diketahui. Model hidrolika disusun dari data jaringan pipa
dalam skala yang detil. Model hidrolika memungkinkan kita mengukur tekanan dan jumlah
air yang lewat, yang dibandingkan dengan hasil pengukuran langsung. Perbandingan dapat
digunakan untuk simulasi berbagai operasi sistem jaringan PDAM. Dengan model hidrolik,
dimungkinkan untuk memprediksi arah aliran air dan berapa umur air pada bagian tertentu
dari sistem jaringan. Ini memungkinkan optimalisasi sistem air dan operasionalnya yang
menyebabkan berkurangnya kehilangan air dan berkurangnya penggunaan listrik.
Gambar 18. Pemodelan hidrolika menggunakan data GIS
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26626-4_12)

•

Monitoring pipa – Pipa yang dipasang oleh PDAM memiliki berbagai variasi jenis, ukuran,
dan usia pemasangan, sehingga kondisinya berbeda-beda pada setiap lokasi. Pipa besar yang
bocor dan terlihat di permukaan akan mudah diperbaiki, sedangkan yang tidak terlihat dan
terbenam akan sulit diketahui. Kebocoran pada pipa dapat menghasilkan kehilangan air
hingga 30%. GIS dapat membantu mengatasi kebocoran dengan melakukan pencatatan
lokasi perbaikan, model menggunakan umur, jenis, dan kedalaman pipa. Pada aplikasi yang
lebih lanjut, GIS dapat digunakan untuk melakukan pemodelan kebocoran dengan
menggunakan citra satelit gelombang mikro untuk mendeteksi kelembaban di bawah
permukaan.
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Gambar 19. Simulasi kebocoran pipa menggunakan model dan citra satelit untuk melihat humiditas
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26626-4_12)

Menentukan rute optimal untuk pencatatan meter pelanggan – GIS dapat melakukan simulasi
rute optimal yang dapat diambil pembaca meter untuk mencatat meter dalam wilayah
pencatatannya. Rute optimal adalah rute yang memiliki jarak terpendek, waktu tempuh paling
cepat, untuk mencatat semua meter yang ada di dalam wilayahnya. Aplikasi simulasi ini dapat
membantu pencatatan meter dengan karakteristik pelanggan PDAM yang tersebar di banyak
lokasi dan harus dicatat dalam satu waktu tertentu.
Bayangkan jaringan SPAM yang ada di wilayah anda, layer apa saja yang mungkin dihasilkan dari
keadaan yang ada di sekitar SPAM?



3.3

OBJEK SPAM YANG DAPAT DIGAMBARKAN DALAM DATA SPASIAL
Gambar 20. Skema Jaringan Distribusi

SPAM dapat digolongkan menjadi SPAM Jaringan Perpipaan dan Non-Perpipaan, modul ini akan
membahas SPAM Jaringan Perpipaan yang melayani suatu wilayah. Suatu SPAM Jaringan
Perpipaan memiliki unit-unit sebagai berikut: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan
unit pelayanan. Setiap objek dalam setiap unit SPAM dapat digambarkan dalam data spasial. Pada
unit distribusi, yang memiliki objek berupa reservoir, pompa, dan pipa dalam berbagai diameter
(lihat Gambar 1), kita dapat membuat daftar objek yang digambarkan sebagai berikut:

14
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Tabel 1. Unit Distribusi dan Jenis Data Spasial

Objek
Reservoir
Jaringan pipa
Pompa
Aksesoris pipa
District Meter Area



3.4

Jenis Data Spasial
Titik
Garis
Titik
Titik
Area

Coba buat daftar objek SPAM dari seluruh unit SPAM(air baku, produksi, distribusi, dan
pelayanan) yang dapat digambarkan dalam data spasial dan jenis data spasial yang dibutuhkan

OBJEK PENDUKUNG LAIN DALAM PETA SPAM

SPAM berada di antara objek lainnya di muka bumi, dan dapat saling mempengaruhi. Analisa
spasial menggunakan GIS juga membutuhkan beberapa layer pendukung, tidak hanya objek
SPAM-nya. Contohnya adalah pembangunan SPAM baru, yang dapat dipengaruhi kondisi
lingkungan yang ada di sekitarnya, misalnya ketinggian, sungai/selokan yang harus dilewati,
ketersediaan suplai, dan sebagainya. Sehingga, objek pendukung lain dibutuhkan untuk
mendukung pembangunan data spasial SPAM. Objek yang lain dibutuhkan untuk membangun,
mengecek konsistensi data yang dimiliki, dan membantu dalam melakukan analisis spasial. Objek
pendukung yang dimaksud seperti jaringan jalan, sungai, rel kereta api, bangunan, batas
administratif, dan sebagainya.
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4 PENGUMPULAN DATA SPASIAL
4.1

SUMBER-SUMBER DATA SPASIAL

Data spasial adalah data yang memiliki informasi lokasi di dalamnya. Data spasial dapat
dihasilkan dari berbagai macam sumber yang telah ada atau data yang baru pertama kali diambil.
Data primer adalah data yang diambil secara langsung di lapangan dengan metode yang telah
dipersiapkan sebelumnya, sedangkan data sekunder adalah data yang menggunakan sumber data
yang telah ada sebelumnya.
4.2

PENGUMPULAN DATA PRIMER

4.2.1

SURVEY MENGGUNAKAN GPS/SMARTPHONE

Dalam mengumpulkan data yang memilik informasi lokasi, kita membutuhkan alat bantu untuk
menentukan titik koordinat. Kita dapat menggunakan alat bantu berupa GPS receiver dan
Smartphone yang memiliki GPS. Akurasi dari GPS/Smartphone biasanya berkisar 5-10 meter
untuk akurasi horizontal. Akurasi horizontal yang dimaksud adalah akurasi dalam koordinat
bidang datar, artinya dari titik yang ditunjukkan GPS berada dalam radius 5-10 meter dari titik
sebenarnya. Untuk melakukan survey menggunakan GPS, pastikan melakukan kalibrasi akurasi
secara rutin sebelum memulai survey. Di bawah ini dirinci contoh penggunaan GPS dalam
survey.
•

Pengenalan Perangkat GPS (menggunakan Garmin Oregon 650)
1.

Tombol Power dan Tombol Mark Waypoint berada di sisi kanan perangkat GPS

2. Tombol Navigasi di bagian bawah layar
; fungsinya bervariasi tergantung user
interface yang sedang berjalan, namun biasanya untuk menggeser, menambah,
menghapus
3. Tombol menu di bagian bawah layar
sedang berjalan
•

•

•

; menampilkan pilihan dari user interface yang

Pengaturan Unit Pengukuran
1.

Gulir layar GPS dari bawah untuk membuka menu Setup►Units

2.

Sesuaikan setiap satuan ukuran sesuai keperluan anda dengan klik pada layar, misalnya
ketinggian elevations yang dapat diganti dari meter ke feet, dan sebagainya.

Pengaturan Jam GPS
1.

Gulir layar GPS dari bawah untuk membuka menu Setup►Time

2.

Atur time zone sesuai lokasi anda dengan klik pada layar di Time Zone

Pengaturan Koordinat (Geografis dan UTM)
1.

Gulir layar GPS dari bawah untuk membuka menu Setup►Position Format

2.

Sesuaikan Position Format menjadi UTM UPS , Map Datum menjadi
WGS84 dan Map Spheroid menjadi WGS84

•

Pengaturan Kalibrasi

16
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•

1.

Pilih Compass► ►Calibrate Compass

2.

Klik Start untuk memulai kalibrasi ikuti perintah dan gambar arah gerakan yang
ditampilkan, biasanya gerakannya berupa memutar GPS dalam berbagai arah

Pengaturan Kalibrasi Elevasi

Pilih Elevation Plot► ►Calibrate Altimeter

•

1.

Jika anda mengetahui ketinggian tempat itu, misalnya di dekat papan penunjuk tinggi,
klik Yes dan masukkan angka ketinggian.

2.

Jika anda tidak mengetahui ketinggian tempat itu, klik No dan perangkat GPS akan
melakukan kalibrasi menggunakan tekanan udara(Barometer) di tempat tersebut.

Melihat akurasi dan status satelit GPS
1.

Ketika indikator sinyal sudah berwarna hijau dan penuh
, artinya GPS sudah
menerima sinyal dan waktu dan tanggal sudah disesuaikan dengan lokasi GPS.

2.

Klik Satelitte pada menu utama untuk melihat status satelit.

3.

Status satelit dan akurasi ditampilkan sesuai tampilan berikut:

Gambar 21 (a) menunjukkan titik koordinat yang diukur; (b) menunjukkan akurasi GPS; (c)
menunjukkan visualisasi satelit yang tertangkap sinyalnya; (d) menunjukkan kekuatan sinyal dari
setiap satelit yang diterima. Sumber: tramsoft.ch

•

Mengambil Titik Koordinat Lokasi
1.

Pastikan sinyal GPS yang diterima sudah memadai(sinyal penuh dan hijau
sebelum mengambil titik koordinat

2.

Terdapat dua cara untuk melakukan pengambilan titik koordinat, cara yang pertama
adalah dengan klik Mark Waypoints pada menu utama

3.

Cara yang kedua adalah memencet tombol Mark pada bagian samping GPS

USAID IUWASH PLUS
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4.

Isikan atribut informasi waypoints sesuai kebutuhan dengan klik pada laman
waypoints, caranya dengan klik dan pilih/ketik informasi yang diinginkan. Atribut yang
dapat diubah adalah simbol, nama, dan keterangan waypoint

Gambar 22. (a) menunjukkan simbol waypoint; (b) menunjukkan nama waypoint; (c) menunjukkan
keterangan waypoint Sumber: tramsoft.ch

•

18

Mengambil Garis Track Perjalanan
1.

Gulir layar GPS dari bawah untuk membuka menu Setup►Tracks

2.

Metode perekaman track dapat dipilih dengan klik Record Method kemudian pilih
metode yang diinginkan. Metode yang diinginkan bisa berupa jarak (mengambil garis
lurus berdasarkan jarak (misalnya per 10 meter), waktu (misalnya per 10 detik), atau
otomatis.

3.

Untuk mulai merekam track, kembali ke menu utama, kemudian klik Current
Tracks

4.

Pada tampilan current tracks kita dapat memulai, menunda, dan menyimpan track saat
ini.

|
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Gambar 23. Informasi pada tampilan Current Track berisi (a) waktu tracking; (b) jarak yang ditrack;
(c) tombol kontrol

4.2.2

5.

Tombol kontrol berisi untuk memulai klik , untuk menunda klik (hanya tampil
saat track berjalan), dan untuk menyimpan klik tombol disket
.

6.

Pastikan saat menyimpan, simpan nama track sesuai nama track yang dibuat, misalnya:
Pipa Jalan ABC
PERSIAPAN FORM SURVEY LOKASI

Selain mengambil data lokasi, survey juga biasanya mengambil data lainnya, yang dapat berupa
teks, pilihan, atau foto. Karenanya perlu dibuat form survey untuk menampung informasi yang
hendak dicari di lapangan. Di bawah ini dibahas form survey manual dan elektronik dalam
survey lapangan.
Tabel 2. Perbandingan Form Survey Manual dan Dijital

Persiapan

Form Survey Manual
Lebih cepat karena sudah jamak
dilakukan

Pelaksanaan

•
•

•

•

USAID IUWASH PLUS

Form Survey Dijital
Lebih lambat karena biasanya harus
melakukan konversi dari form survey
berbentuk kertas ke dijital

Lebih lama dan harus membawa
banyak kertas
Tidak memerlukan peralatan yang
mahal(pensil dan kertas)
Lebih gampang dilakukan, tidak
memerlukan pelatihan yang banyak
Form dapat terisi tidak konsisten
bila pemahaman staff di lapangan
berbeda
Pengiriman data menunggu survey
selesai seluruhnya dalam satu hari

•
•
•
•
•

Lebih ringkas karena hanya
membawa smartphone
Smartphone yang masih mahal
Membutuhkan pelatihan untuk staff
di lapangan
Form terisi secara konsisten sesuai
aturan dalam form dijital
Pengiriman data dapat dilakukan
segera setelah survey selesai
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Pemeriksaan
Hasil/Approval
Rekapitulasi
atau
Rangkuman

Form Survey Manual
Pemeriksaan hasil menunggu pengiriman
data, sehingga apabila ada kesalahan/
kekurangan sulit diketahui
Rekapitulasi dilakukan lebih lambat,
karena harus melakukan konversi dari
isian formulir ke komputer

Form Survey Dijital
Pemeriksaan hasil dapat dilakukan lebih
cepat, dan notifikasi dikirimkan langsung
ke staff di lapangan
Rekapitulasi dilakukan lebih cepat, data
yang sudah diapprove dapat langsung
direkapitulasi

Survey manual dan dijital memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, namun dalam
melakukan survey, yang harus dipersiapkan adalah form survey yang mampu menggali informasi
yang dibutuhkan. Tahap persiapan form yang berisi penyusunan pertanyaan-pertanyaan survey
harus dibahas secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
Jika anda hendak melakukan survey kepuasan pelanggan layanan PDAM di rumahnya, pertanyaan
apa yang kira-kira harus disusun?



4.2.3

PANDUAN MENINGKATKAN AKURASI GPS SMARTPHONE

Akurasi GPS smartphone dapat ditingkatkan akurasinya dengan memastikan beberapa hal
berikut:
•

Memastikan pengaturan/setting lokasi GPS berada dalam mode High Accuracy/Tinggi

•

Hindari gangguan sinyal GPS di sekeliling anda, misalnya tebing, gedung tinggi, jembatan
penyeberangan

•

Pastikan baterai handphone dalam keadaan cukup, saat baterai menipis beberapa
handphone menggunakan mode hemat baterai yang memangkas akurasi GPS.

•

Gunakan handphone secara offline/tidak terhubung ke internet/jaringan seluler untuk
menghemat penggunaan baterai.

•

Cuaca dan awan tidak menghalangi sinyal GPS yang diterima

4.2.4

SURVEY MENGGUNAKAN KERTAS BERJALAN

Survey menggunakan kertas berjalan berguna sebagai substitusi survey menggunakan
GPS/smartphone. Survey menggunakan kertas berjalan mampu yang lebih akurat daripada
GPS/Smartphone, namun membutuhkan kemampuan surveyor untuk mengenali/membaca peta
yang dibawa ke lapangan. Berikut adalah rincian tahapan yang dilakukan:
1.

Siapkan alat dan bahan sebagai berikut, alat berupa pena dan alas untuk
menulis .

2.

Siapkan bahan peta citra yang dicetak dengan membuatnya melalui situs

fieldpapers.org . Pilih lokasi yang diinginkan dan setel background peta menjadi
citra satelit.

3.

Siapkan bahan database pelanggan yang akan disurvey dalam bentuk tabel dan
dicetak, untuk membanti dalam pengecekan lokasi
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4.

Pergi ke lokasi yang akan disurvey dengan membawa alat dan bahan survey di atas.
Temukan rumah pelanggan dengan bantuan database pelanggan

5.

Tandai peta citra sesuai keadaan di lapangan, misalnya tandai titik rumah pelanggan dan
tuliskan nomor pelanggannya.

6.

Pindahkan peta yang ditandai ke dalam data spasial dengan melakukan digitasi on-screen.
Gambar 24 Contoh Field Papers yang sudah ditandai

4.3

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER

Data sekunder memiliki keuntungan pengumpulan yang lebih cepat dan tersedia dalam jumlah
yang banyak daripada data primer. Data sekunder yang dimaksud dapat berupa gambar peta
pada kertas atau digital, atau tabel pelanggan namun belum dalam format data spasial/memiliki
koordinat.
4.3.1

MENILAI KUALITAS DAN VALIDITAS DATA

Data sekunder yang hendak digunakan dalam pembangunan data spasial sebaiknya dinilai dulu
kualitas dan validitasnya sebagai acuan. Penilaian dapat dilihat dari tahun data dibuat, ketelitian
atau skala data, metode pengambilan data, dan legalitasnya. Sebaiknya data spasial dibangun dari
data sekunder yang terkini (tidak terlalu lama/up-to-date), memiliki ketelitian sama/lebih rinci
dari data yang hendak dibangun, dibuat dengan metode yang konsisten, dan legal untuk
digunakan sebagai acuan.


Sebutkan data sekunder yang dimiliki oleh PDAM, nilailah kualitas dan validitas data tersebut yang
hendak digunakan sebagai data spasial?
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4.3.2

DIGITASI ON SCREEN

Digitasi On Screen dilakukan dengan proses sebagai berikut:

4.3.2.1

REKTIFIKASI PETA SCAN

Rektifikasi adalah proses untuk menambahkan koordinat kepada peta yang akan digunakan
untuk dasar digitasi. Siapkan gambar hasil scan yang memiliki informasi koordinat atau titik yang
diketahui, sebagai contoh digunakan peta administrasi versi cetak yang biasanya memiliki
koordinat di titik-titik ikatnya. Tahapan yang dilakukan adalah:
1.

Buka Georeferencer di QGIS dengan menu Raster►Georeferencer►Georeferencer…

2.

Buka file hasil scan peta dengan klik

Add Raster File, pilih file Peta.jpg

Administrasi.jpg peta akan terbuka pada halaman Georeferencer.

3.

Klik
Add Point untuk menambahkan titik ikat pada perpotongan sumbu X dan Y, klik
pada perpotongan sumbu X dan Y, layar dapat diperbesar untuk mendapatkan titik yang
pas.

4.

Setelah diklik, akan muncul jendela Add Coordinates, masukkan nilai angka X dan Y sesuai
yang ada dalam peta, misalnya sumbu X 415000 dan sumbu Y 91650000 . Untuk
koordinat dengan format Derajat Menit Detik (seperti -6°14’50”) pisahkan angka dengan
spasi ,misalnya Y -6 14 50 .

5.

Titik yang ditambahkan ke dalam peta akan disimpan dalam file yang berbeda
( [filename].points ) bersama(dalam satu folder) gambar yang diberi titik ikat. Ini
memungkinkan kita membukanya di waktu lain untuk memperbarui titik ikat atau
meningkatkan akurasi rektifikasi yang dilakukan. File titik ikat yang disimpan berisi
informasi: mapX, mapY, pixelX, pixelY . Gunakan tombol
Load GCP
points dan

Save GCP points as untuk memuat atau menyimpan titik ikat.

6.

Lanjutkan hingga terdapat paling tidak empat titik ikat, semakin banyak titik ikat maka
semakin baik. Setiap titik ikat akan memiliki informasi koordinat dan informasi nilai error
residual, total nilai error residual yang semakin kecil artinya makin bagus, sebaiknya nilai
error residual setiap titik kurang dari 1. Jika nilai error residual lebih dari 1 maka titik
tersebut harus dihapus dengan klik Delete Point. Kemudian arahkan kepada titik yang
akan dihapus.

7.

Klik Transformation Settings untuk melakukan pengaturan transformasi yang akan
dilakukan. Atur variabel-variabel berikut di dalam jendela Transformation settings:
•

Transformation Type: Linear

•

Resampling Method: Linear

•
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•

Output Raster, arahkan ke folder yang diinginkan untuk menyimpan, misalnya:

D:/SIG_PDAM/Data/Peta_Modified
8.

Klik OK untuk menyimpan pengaturan Transformation Settings.

9.

Untuk mulai melakukan rektifikasi, klik tombol

Start georeferencing

10. Hasil rektifikasi akan dimuat secara otomatis dalam QGIS, dan jendela Georeferencer
dapat ditutup
11. Selanjutnya, hasil rektifikasi dapat digunakan untuk melakukan digitasi informasi yang ada d
dalamnya, seperti yang dibahas dalam bab 6.
4.3.3

ENTRI DATA CAD

QGIS dapat membaca berbagai format data, salah satunya adalah format CAD yang umum
digunakan (format *.dxf). Perlu diingat bahwa data CAD menyimpan data dalam beberapa
format dalam satu file (titik, garis, dan area), sedangkan QGIS menyimpan data umumnya dalam
format SHP yang hanya mampu menyimpan satu jenis data (titik, garis, atau area saja). Berikut
cara membuka data CAD di dalam QGIS
Add vector layer. Kemudian klik Browse

1.

Tambahkan vektor baru dengan klik

2.

Buka lokasi dimana file berada, pilih file DXF yang diinginkan, misalnya pipa.dxf
kemudian klik OK.

3.

4.4

Pilih format data yang akan diimpor, karena file DXF dapat menyimpan beberapa jenis data
(), sesuaikan dengan data yang diinginkan, misalnya pipa yang berbentuk garis, maka pilih
yang berjenis Linestring . Klik OK maka layer pipa yang berbentuk garis akan
ditampilkan dalam QGIS.
MENGGABUNGKAN DATA TABULAR DAN DATA SPASIAL
(JOIN TABLE)

Penggabungan data tabular dan data spasial dibutuhkan untuk melengkapi data yang telah ada
dengan data yang lebih update, misalnya data pelanggan yang telah diinput melalui digitasi akan
digabungkan dengan data alamat lengkap dan tagihan yang sudah ada dalam bentuk tabel.
Keduanya harus memiliki persamaan yang unik (tidak ada yang serupa) agar datanya dapat
masuk, misalnya dengan nomor pelanggan (lihat gambar di bawah).
Gambar 25. Skema join table dengan kunci(warna jingga) Nomor Pelanggan

Untuk menggabungkan keduanya, tabel yang hendak disatukan harus memiliki format yang sama
seperti tabel pada QGIS, yaitu hanya kolom dan baris yang berisi judul kolom dan data
saja.
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1.

Muat data spasial ke dalam QGIS

2.

Muat data tabular dalam format XLS atau CSV yang hanya berisi judul kolom dan baris
yang berisi informasi.

3.

Buka layer properties dengan cara klik kanan pada layer DATA_PLGN , klik pada tab

Joins, kemudian klik tombol + untuk menambah Join pada tabel layer yang digabungkan
isinya.

4.

5.

Masukkan variabel berikut:
•

Join Layer: Alamat Pelanggan

•

Join Field: NO_PEL

•

Target Field: NO_PLGN

Pilih kolom yang hendak digabungkan, dengan centang pada Choose which field

are joined , dan centang kembali pada field yang hendak digabungkan. Klik OK apabila

pengaturan Joins sudah sesuai. Klik OK sekali lagi untuk menutup jendela Layer
Properties.
6.

Buka tabel atribut dengan klik kanan pada layer DATA_PLGN , kemudian klik Open

Attribute Table. Cek tabel yang muncul, apakah seluruh data yang digabungkan masuk
ke dalam table (tidak ada yang kosong).

7.

Untuk menyimpan hasil join secara permanen, klik kanan pada layer DATA_PLGN ,

kemudian klik Save File As…. Pilih jenis/format file sebagai ESRI Shapefile, tentukan
lokasi penyimpanan, berikan nama yang sesuai, misalnya DATA_PLGN_JOIN dan klik
OK apabila sudah sesuai.
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5 RENCANA DATABASE SPASIAL YANG DIBANGUN
Pembuatan database spasial yang akan dilakukan bersumber dari peta-peta eksisting seperti as
built drawing, data-data lokasi pelanggan, maupun CAD dan juga data-data hasil identifikasi
dilapangan maupun data-data penyambungan pipa baru seperti yang sudah dijelaskan pada Bab
sebelumnya. Pembuatan database spasial merupakan salah satu langkah digitalisasi dokumen
yang mendukung program pemerintah dalam menyongsong industri 4.0 sekaligus upaya dalam
inventarisasi data dan aset PDAM ke dalam format dan penyimpanan yang lebih efisien dan
aman. Penyusunan database perpipaan maupun aksesoris secara spasial yang akan dibangun
memiliki beberapa kaidah yang wajib diikuti. Kaidah tersebut wajib diikuti agar pemanfaatan
database spasial perpipaan dan akesoris tidak hanya berhenti digunakan sebagai tampilan
sebaran perpipaan saja, namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti
analisis tekanan, air tak berekening / non revenue water (NRW), penentuan DMA (District Meter
Area), maupun penggunaan untuk memperkirakan lokasi pipa di lapangan.
5.1

GAMBARAN UMUM DATABASE SPASIAL YANG DIPERLUKAN

Tugas tim GIS selain mendata dan menyimpan seluruh data dalam Database, adalah juga selalu
melakukan updating dari data-data di lapangan. Beberapa data yang selalu terjadi perubahan
adalah dikarenakan selalu adanya sambungan pipa baru, SR baru, perbaikan maupun penggantian
pipa dan aksesoris. Database spasial akan selalu berkembang seiring dengan meningkatnya
target PDAM sesuai dengan rencana bisnis. Database spasial yang akan dibangun, secara umum
meliputi bangunan maupun aset yang ada di unit air baku, unit produksi, unit distribusi hingga
mencapai ke pelanggan atau unit pelayanan.
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Secara garis besar data spasial dan atribut data SPAM PDAM untuk GIS dapat dikelompokan
sebagai berikut :
5.1.1

UNIT PENGAMBILAN AIR BAKU DAN UNIT PRODUKSI

•

Unit pengambilan air baku

•

Unit produksi

•

Reservoir

•

Bangunan pengolahan lumpur

•

Bangunan penunjang

•

Pompa dan genset

•

Manometer

•

Meter induk

•

Pipa transmisi

•

Pipa distribusi

•

Perlengkapan pipa

•

Valve

5.1.2

DATA PELANGGAN DAN METER AIR KONSUMEN

5.1.3

OPERASIONAL PDAM

•

Temuan / perbaikan bocoran

•

Temuan dan penyelesaian sambungan illegal

•

Temuan dan penyelesaian pemakaian air illegal

•

Penggantian pipa

•

Penggantian perlengkapan pipa

•

Penggantian valve

5.1.4

AREA PELAYANAN PDAM

5.1.5

PROPERTI / LAHAN PDAM

5.2

STANDAR PENGISIAN FIELD DATABASE SPASIAL (JUDUL KOLOM, ISI,
KESESUAIAN FORMAT)

Standar pengisian field database spasial secara standar telah dikeluarkan oleh Badan Informasi
Geospasial (BIG). Standarisasi atribut database spasial dapat disebut dengan KUGI atau Katalog
Unsur Geografi Indonesia. KUGI dibuat oleh BIG bersama walidata geospasial (Kementerian
PUPR) berfungsi untuk membuat standar data spasial, yang terdiri dari penamaan dataset,
penamaan fitur, penamaan kolom, hingga isi kolom. Namun hingga panduan GIS ini dibuat,
masih belum ada panduan yang detail untuk standar KUGI untuk bidang air bersih. Dengan
belum terperincinya keterangan atribut informasi atribut data spasial di KUGI bidang air bersih,
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atribut informasi yang dimunculkan dalam modul ini dapat digunakan sebagai masukan kepada
stakeholder terkait agar dapat dipertimbangkan. Atribut spasial yang dijelaskan di modul ini
adalah atribut informasi dan data yang biasa diisikan oleh banyak PDAM dalam data spasialnya,
sekaligus ditambahkan beberapa atribut yang dapat digunakan untuk analisis lain yang
dibutuhkan kedepan.
Berikut adalah contoh objek data spasial SPAM, identifikasi penggambaran dalam bentuk objek
dan tabel atribut informasinya
5.2.1

a.

UNIT PENGAMBILAN AIR BAKU

Intake (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
elevasi
thn_pmbgn
kpsts_awl
tipe_intke
jns_kstrks
kondisi

b.

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
5
4
80
80
80
80

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
5
4
80
80
80

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80

Bronkaptering (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
elevasi
thn_pmbgn
kpsts_awl
jns_kstrks
kondisi

c.

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Tahun Pembangunan
Kapasitas Awal
Tipe Intake
Jenis Konstruksi
Kondisi

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Tahun Pembangunan
Kapasitas Awal
Jenis Konstruksi
Kondisi

Sumur Dalam (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
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Nama Field
kec
kab
x
y
elevasi
thn_pmbgn
kpsts_awl
head
debit_pmp
kondisi

d.

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Tipe Pengolahan
Jenis Konstruksi
Tahun Pembangunan
Kapasitas Awal
Kondisi

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Text
Integer / Whole Number
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
5
80
80
4
80
80

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Tahun Pembangunan
Kapasitas Awal
Kondisi

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
5
4
80
80

Bangunan Pengolahan Lumpur (titik)

Nama Field
kode
nama

28

Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text

Panjang Karakter
80
80
10
10
5
4
80
80
80
80

Reservoir Penampung / Distribusi (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
elevasi
thn_pmbgn
kpsts_awl
kondisi

f.

Tipe Data

Unit Pengolahan Air (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
elevasi
tp_pnglhn
jns_kstrks
thn_pmbgn
kpsts_awl
kondisi

e.

Nama Alias Field
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Tahun Pembangunan
Kapasitas Awal
Head Pompa
Debit Pompa
Kondisi

|
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Nama Field
desa
kec
kab
x
y
elevasi
jns_kstrks
luas_m2
thn_pmbgn
kpsts_awl
kondisi

g.

Tipe Data
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text
Text

Panjang Karakter
80
80
80
10
10
5
80
8
4
80
80

Bangunan Penunjang (titik / polygon tergantung luasan)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
elevasi
jns_kstrks
luas_m2
thn_pmbgn
kpsts_awl
kondisi

h.

Nama Alias Field
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Jenis Konstruksi
Luas m2
Tahun Pembangunan
Kapasitas Awal
Kondisi

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Jenis Konstruksi
Luas m2
Tahun Pembangunan
Kapasitas Awal
Kondisi

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
5
80
8
4
80
80

Pompa Intake/ Distribusi / Kimia / Backwash (titik)

Nama Field

Nama Alias Field

kode

Kode

Tipe Data
Integer / Whole Number

Panjang
Karakter
10

nama

Nama

Text

80

desa
kec
kab
x
y
elevasi
fngs_pmp
jns_pmp
merk_pmp
q_head

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Fungsi Pompa
Jenis / Tipe Pompa
Merk Pompa
Debit Head

Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Text
Text
Text

80
80
80
10
10
5
80
80
80
80
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Nama Field

Nama Alias Field

kwh

Kwh
Tahun Pemasangan
Pompa
Spesifikasi Motor
Pompa
Tahun Pemasangan
Motor Pompa
Kondisi

th_pasang
spek_mtr
th_psg_mtr
kondisi

i.

Integer / Whole Number

4

Text

80

Integer / Whole Number

10

Text

80

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Kapasitas Genset
Tahun Pemasangan genset
Kondisi

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Integer / Whole Number
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
5
80
10
80

Meter Induk (titik)

Nama
Field
kode

Nama Alias Field
Kode

Tipe Data
Integer / Whole Number

Panjang
Karakter
10

nama

Nama

Text

80

desa
kec
kab
x
y
elevasi
kpsts_gnst

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Kapasitas Genset
Tahun Pemasangan
genset
Kondisi

Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text

80
80
80
10
10
5
80

Integer / Whole Number

10

Text

80

th_psg
kondisi

30

Keterangan

Genset (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
elevasi
kpsts_gnst
th_psg
kondisi

j.

Decimal / Float / Integer

Panjang
Karakter
10

Tipe Data

|

USAID IUWASH PLUS

Keterangan
Meter induk air
baku
Meter induk
produksi
Meter induk
distribusi

MODUL PEMANFAATAN APLIKASI GIS BAGI PDAM

k.

Pipa Transmisi (garis)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
elevasi
kpsts_gnst
th_psg
kondisi

l.

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Elevasi
Kapasitas Genset
Tahun Pemasangan genset
Kondisi

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Integer / Whole Number
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
5
80
10
80

Pipa Distribusi (garis)

Nama
Field
kode

Nama Alias Field
Kode

Tipe Data
Integer / Whole Number

Panjang
Karakter
10

nama

Nama

Text

80

area_plyn
desa
kec
kab
x
y
materipipa

Area Pelayanan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Material Pipa

Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

80
80
80
80
10
10

jns_smbgn

Jenis Sambungan

Text

80

diameter
merk_pp
d_pipa
th_psg
kondisi

Diameter Pipa
Merk Pipa
Kedalaman Pemasangan
Tahun Pemasangan
Kondisi

Decimal / Float / Integer
Text
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text

10
80
10
10
80

Keterangan
Pipa distribusi
utama
Pipa Sekunder
Pipa tersier
Pipa retrikulasi

Coupling
Push
Join
Socket

m. Perlengkapan Pipa (titik)
Nama
Field
kode

Kode

Integer / Whole Number

Panjang
Karakter
10

nama

Nama

Text

80

Nama Alias Field

USAID IUWASH PLUS

Tipe Data

Keterangan
Bend / elbow
Tee / tee Y
Reducer

MODUL PEMANFAATAN APLIKASI GIS BAGI PDAM

|

31

Nama
Field

Nama Alias Field

Tipe Data

Panjang
Karakter

Keterangan
Giabult joint
dll

desa
kec
kab
x
y
materi_acc

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Material Aksesoris

Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

80
80
80
10
10

jns_smbgn

Jenis Sambungan

Text

80

diameter
th_psg
kondisi

Diameter Aksesoris
Tahun Pemasangan
Kondisi

Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text

10
10
80

n.

Valve (titik)

Nama Field
kode

Nama Alias Field
Kode

Tipe Data
Integer / Whole Number

Panjang
Karakter
10

nama

Nama

Text

80

desa
kec
kab
x
y
ket_valve
diameter
th_psg
kondisi

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Keterangan Fungsi
Diameter Aksesoris
Tahun Pemasangan
Kondisi

Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
Text

80
80
80
10
10
80
10
10
80

o.

Keterangan
Gate valve
Ball valve
Check valve
Presure reducing
valve
Air valve
Wash Out

Manometer (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y

32

Coupling
Push
Join
Socket
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USAID IUWASH PLUS

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

Panjang Karakter
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80
80
10
10
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Nama Field
tipe
skala
th_psg
kondisi

p.

Tipe Data
Text
Text

Panjang Karakter
80
80

Integer / Whole Number

10

Text

80

Data Pelanggan Dan Meter Pelanggan (titik)

Nama Field
kode
no_plnggn
desa
kec
kab
x
y
kls_plnggn
tgl_dftr
lok_plyn
d_pp_dns
d_mtr_air
merk_mtr
th_psg
kondisi

q.

Nama Alias Field
Tipe Manometer
Skala Manometer
Tahun Pemasangan
genset
Kondisi

Nama Alias Field
Kode
No Pelanggan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Klasifikasi Pelanggan
Tanggal Terdaftar
Lokasi Area Pelayanan
Diameter Pipa Dinas
Diameter Meter Air
Merk Meter Air
Tahun Pemasangan genset
Kondisi

Tipe Data
Integer / Whole Number
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number
date
Text
Integer / Whole Number
Integer / Whole Number
Text
Integer / Whole Number
Text

Panjang Karakter
10
20
80
80
80
10
10
10

Tipe Data
Integer / Whole Number
Date
Date
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Text
Integer / Whole Number
Text
date
Text
Integer / Whole Number
Integer / Whole Number
Text

Panjang Karakter
10

80
10
10
80
10
80

Temuan/Perbaikan Bocoran (titik)

Nama Field
kode
tgl_tmuan
tgl_prbkn
desa
kec
kab
x
y
jns_prbkn
no_plnggn
kls_plnggn
tgl_dftr
lok_plyn
d_pp_dns
d_mtr_air
merk_mtr

USAID IUWASH PLUS

Nama Alias Field
Kode
Tanggal Temuan
Tanggal Perbaikan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Jenis Perbaikan
Nomor Pelanggan
Klasifikasi Pelanggan
Tanggal Terdaftar
Lokasi Area Pelayanan
Diameter Pipa Dinas
Diameter Meter Air
Merk Meter Air

80
80
80
10
10
80
10
80
80
10
10
80
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r.

Sambungan Ilegal (garis)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80
80
80

x

Koordinat X

Decimal / Float / Integer

10

y

Koordinat Y

Decimal / Float / Integer

10

s.

Pemakaian Air Ilegal (titik)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y

t.

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

Penggantian Accesories Pipa (titik)

Nama
Field
kode
tgl_prbkn

Nama Alias Field
Kode
Tanggal Perbaikan

Panjang
Karakter

Tipe Data
Integer / Whole Number
Date

Nama

Text

80

desa
kec
kab
x
y
materi_acc

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Material Aksesoris

Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

80
80
80
10
10

jns_smbgn

Jenis Sambungan

Text

80

diameter
th_psg

Diameter Aksesoris
Tahun Pemasangan

Decimal / Float / Integer
Integer / Whole Number

10
10
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Keterangan

10

nama

34

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10

Bend / elbow
Tee / tee Y
Reducer
Giabult joint
dll

Coupling
Push
Join
Socket
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u.

Penggantian Valve (titik)
Nama Field

Nama Alias Field

kode

Kode

tgl_prbkn

Tanggal Perbaikan

Tipe Data
Integer / Whole
Number
Date

Panjang
Karakter
10

nama

Nama

Text

80

desa
kec
kab
x
y
materi_acc

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Material Aksesoris

Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

80
80
80
10
10

jns_smbgn

Jenis Sambungan

Text

80

diameter
kondisi

Diameter Aksesoris
Kondisi

Decimal / Float / Integer
Text

10
80

v.

Keterangan

Bend / elbow
Tee / tee Y
Reducer
Giabult joint
dll

Coupling
Push
Join
Socket

Properti /lahan PDAM (poligon)

Nama Field
kode
nama
desa
kec
kab
x
y
luas_m2
elevasi
pmnfaatan
thn_beli
hrg_beli
no_sertifk
no_aset

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Luas M2
Elevasi
Pemanfaatan
Bangunan
Tahun Pembelian
Harga Pembelian
No Sertifikat
No Aset

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

Panjang Karakter
10
80
80
80
80
10
10
10
10

Text

80

Integer / Whole Number
Text
Text
Text

10
80
80
80

w. Persil Area Pelayanan (poligon)
Nama Field
kode
nama
desa

USAID IUWASH PLUS

Nama Alias Field
Kode
Nama
Desa

Tipe Data
Integer / Whole Number
Text
Text

Panjang Karakter
10
80
80
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Nama Field
kec
kab
x
y
luas_m2
elevasi

5.3

Nama Alias Field
Kecamatan
Kabupaten
Koordinat X
Koordinat Y
Luas M2
Elevasi

Tipe Data
Text
Text
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer
Decimal / Float / Integer

Panjang Karakter
80
80
10
10
10
10

GAMBAR TIPIKAL DAN SIMBOL

Peran gambar memang sangat penting dalam memahami jaringan perpipaan. Aspek informatif
dari gambar harus diperhatikan, demikian juga aspek skala, tipikal dan potongan. Gambar teknik
atau as built drawing memuat informasi-informasi teknis jaringan perpipaan dengan lebih
mendetail, misalnya material yang dipakai, konstruksi sambungan, asesoris dsb.
5.3.1

LAYOUT SKEMATIK JARINGAN PIPA DISTRIBUSI

Secara prinsip, lay out skematik kurang lebih sama dengan denah, yang digambarkan mencakup
area lebih luas. Gambar lay out juga dilengkapi dengan lingkungan sekitar seperti misalnya jalan,
bangunan-bangunan dan hal yang yang berdekatan dengan jaringan pipa tersebut.
Gambar 26. Contoh Peta Jaringan Pipa Distribusi

Gambar di atas adalah contoh Gambar Peta Jaringan Pipa, dengan keterangan:
•

Jaringan pipa diklasifikasikan berdasarkan diameter pipa

•

Jaringan jalan digambarkan dalam peta tersebut untuk menunjukkan lokasi pipa
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Gambar 27. Contoh Simbol Jaringan dan Aksesoris

5.3.2

DETAIL JUNCTION

Detail junction menggambarkan kelengkapan detil penyambungan perlengkapan(aksesoris)
terpasang. Seperti percabangan, belokan, simbul sambungan, Valve dan lain sebagainya.
•

Gambar perlengkapan ini menggunakan simbol-simbol.

•

Sebagai contoh, pada gambar di bawah, pada Detail 1 terdapat: Tee all 110mm, reducer
110 mm – 90 mm, valve 110 mm
Gambar 28. Detail Junction

5.3.3

SIMBOL-SIMBOL

Dalam As Built Drawings (ABD), penggambaran detail sambungan perlengkapan pipa
digambarkan dengan simbol-simbol spesifik. Gambar di bawah adalah contoh gambar simbolsimbol yang biasa digunakan dalam ABD dan bisa diterapkan dalam perangkat lunak pengolah
data spasial yang akan digunakan. Ditambah dengan simbol-simbol lain yang umum digunakan
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dalam jaringan perpipaan SPAM (bangunan aset dan water-meter). Simbol-simbol ini diperoleh
dari beberapa sumber referensi yaitu:
•

Buku Pedoman Ahli Pemasang Pipa, Penulis: Sri Widharto

•

SNI 19-6786-2002 Tentang Spesifikasi Simbol Gambar Sistem Penyediaan Air dan Drainase
di Dalam Tanah, Badan Standarisasi Nasional Indonesia

Simbol-simbol ini dapat disesuaikan dengan spesifikasi simbol yang biasa digunakan (standar) di
PDAM masing-masing
Tabel 3. Simbol-simbol

No

Nama

1

Ball Valve

2

Check Valve

3

Gate Valve

4

Globe Valve

5

Butterfly

6

Putar Balik

7

Siku 45

8

Siku 90 R Pendek

9

Siku 90

10

Siku Turunan

11

Tee Turunan
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No

Nama

12

Tee

13

Tutup Ujung Pipa

14

Water Meter

15

Instalasi Pengolahan Air

16

Reservoir Air Bersih

17

Rumah Pompa Air Bersih

USAID IUWASH PLUS

Simbol

MODUL PEMANFAATAN APLIKASI GIS BAGI PDAM

|

39

6 PEMBUATAN DATA SPASIAL PDAM
6.1

MELAKUKAN DIGITASI DATA SPASIAL

Digitasi data spasial adalah proses untuk melakukan produksi data spasial menggunakan data
yang telah ada sebelumnya, seperti dari peta yang dicetak, sketsa, atau denah. Informasi yang
dipindahkan dengan digitasi dapat berupa titik(point), garis(line), ataupun area(polygon). Digitasi
berupa titik, garis, atau area membutuhkan background/latar belakang untuk memindahlan
informasi, kita dapat menggunakan gambar berkoordinat yang diperoleh dari proses
sebelumnya, 4.3.2.1, atau menggunakan latar belakang lain yang sesuai, yaitu citra satelit online
(menggunakan plugin OpenLayers) maupun offline. Data spasial yang dihasikan adalah data yang
memiliki atribut spasial dan atribut tabular, yang dapat digunakan untuk proses analisa lebih
lanjut. Selain menghasilkan data spasial baru, digitasi juga dapat dilakukan untuk mengubah data
spasial yang telah tersedia melalui proses editing.
6.1.1

MEMBUAT SHAPEFILE BARU UNTUK DIGITASI

1. Buka menu Layer►New►New Shapefile Layer… untuk menambahkan file baru.
2. Pilih jenis fitur yang diinginkan, dalam hal ini kita ingin melakukan digitasi titik, maka yang
dipilih adalah Point
3. Pilih sistem proyeksi yang sesuai dengan latar belakang yang digunakan, dengan klik
pilih misalnya WGS 1984/UTM Zone 49S .

, dan

4. Setelah memilih proyeksi, isikan Field Name/kolom atribut yang sesuai, misalnya
ID_PLGN untuk ID/Nomor Pelanggan
5. Pilih tipe atribut yang sesuai untuk Field tersebut, karena nama pelanggan biasanya
disimpan dalam bentuk teks.
Tabel 4. Pilihan tipe field yang digunakan

Contoh Hasil
Pengisian

Tipe Field

Deskripsi

Text/String
Whole Number

Untuk data yang berbentuk teks, akan ditulis rata kiri
Untuk data yang berbentuk bilangan bulat, akan ditulis rata
kanan
Untuk data yang berbentuk bilangan desimal, akan ditulis
rata kanan
Untuk data yang berbentuk tanggal, akan ditulis rata kanan

Decimal
Number
Date

512
512
5,12
12-05-2019

6. Setelah memilih tipe field yang sesuai, selanjutnya kita harus mengisi jumlah karakter yang
muncul pada kolom Length, untuk field ID_PLGN disesuaikan dengan jumlah karakter
yang diinginkan, misalnya 10, maka kita dapat memasukkan nilai sepanjang 10 karakter,
misalnya 1143-10123 . Untuk format Decimal Number terdapat tambahan
Precision, atau jumlah angka yang muncul dibelakang tanda desimal, misalnya jika diisikan
3 maka dapat mengetik angka 5,123 .
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7. Klik
Add to Field Lists untuk menambahkan field yang baru dibuat ke dalam tabel
atribut. Cek seluruh field yang dibuat apakah sudah masuk semua ke dalam list, dengan tipe
yang sesuai.
8. Klik OK, kemudian simpan dalam lokasi yang anda inginkan dengan nama file yang sesuai,
misalnya Data_Pelanggan.shp . Shapefile yang baru dibuat(masih kosong) akan
ditambahkan di layer panel QGIS.



6.2

Cobalah membuat shapefile baru dengan tipe Garis (line) untuk Jaringan Pipa dan memiliki
informasi Jenis Pipa, Tahun Pemasangan, dan Diameternya dalam millimeter

ELEMEN DALAM DIGITASI

Elemen dalam digitasi yang perlu dikenali, terutama digitasi garis dan poligon, karena memiliki
banyak elemen di dalamnya. adalah:
Gambar 29. Vertex (tanda X berwarna merah) dan segmen (garis lurus berwarna merah). Tanda X
berwarna hijau artinya ada vertex yang bertumpuk, dan area berwarna merah muda adalah ilustrasi
area yang akan ditambahkan saat digitasi garis

Vertex adalah titik ikat yang digunakan untuk me, sering juga disebut vertices untuk menyebut
vertex dalam jumlah banyak. Sebuah garis memiliki minimal 2 buah vertex, sebuah area memiliki
minimal 3 buah vertex. Segmen adalah garis yang menghubungkan dua buah vertex secara
langsung, berupa garis lurus. Untuk menambahkan vertex dapat dilakukan dalam mode editing
dengan klik kiri mouse, dan untuk mengakhiri segmen garis atau area, klik kanan mouse.
Sebaiknya tidak ada vertex yang betumpuk (berwarna hijau), karena shapefile akan dianggap
invalid dalam analisis.
6.3

PENGATURAN DALAM DIGITASI

Untuk menjaga kualitas data spasial yang dihasilkan dalam proses digitasi, kita dapat melakukan
pengaturan setting agar data yang dihasilkan konsisten kualitasnya.
6.3.1

MENGATUR SKALA

Skala dalam sebuah peta menunjukkan perbandingan ukuran jarak di peta dengan jarak aktual di
darat. Detail data spasial ditunjukkan oleh skalanya, semakin besar skalanya maka informasinya
akan semakin detail. Dalam melakukan digitasi, kita harus menggunakan skala yang sesuai
dengan detil informasi yang dibutuhkan.
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Gambar 30 Perbedaan detil objek yang sama dalam skala yang berbeda
(http://gif.berkeley.edu/documents/Scale_in_GIS.pdf)

Dalam kegiatan pembangunan data spasial PDAM, dengan informasi yang dibutuhkan biasanya
jaringan pipa, aksesoris, dan data pelanggan, yang biasanya berdekatan satu sama lain, data
spasial harus dibangun dalam skala yang besar, sekitar 1:1000 – 1:1500 agar informasi yang
diperlukan dapat didapatkan seluruhnya. Semakin akurat data digambarkan maka analisis yang
dilakukan akan semakin baik. Digitasi harus dilakukan dalam skala yang lebih besar daripada
kebutuhan skala (1:500-1:1000), agar data yang dihasilkan lebih akurat, dan mengurangi
kesalahan digitasi.
6.3.2

SNAPPING

Snapping berfungsi untuk menempelkan (snap) suatu vertex pada vertex atau segmen lainnya.
Saat melakukan digitasi, kursor akan berusaha menempelkan vertex yang sedang dibuat pada
vertex/segmen di sekitarnya, dalam jarak radius tertentu yang kita atur. Untuk melakukan
snapping, kita dapat mengaturnya melalui menu
6.3.3

TRACING

Tracing berfungsi untuk melakukan digitasi mengikuti segmen/vertex yang telah ada
sebelumnya. Tracing dapat diaktifkan dengan klik

atau tombol T pada keyboard. Selanjutnya

kita dapat melakukan tracing dengan klik pada vertex/segmen garis yang
6.4

MELAKUKAN DIGITASI DATA TITIK

1. Klik/pilih nama layer yang akan didigitasi pada layer panel, pilih Data_Pelanggan hingga
berwarna biru.
2. Klik
3. Klik

Toggle editing(gambar pensil) untuk memulai digitasi/editing data.
Add Feature untuk mengaktifkan penambahan data titik.

4. Klik pada muka peta untuk menambahkan data titik. Tambahkan data titik pada lokasi yang
sesuai, misalnya titik rumah pelanggan, maka lakukan klik di atas atap rumah pelanggan.
5. Untuk menggeser titik yang telah dibuat, gunakan
Move Features, dan klik pada titik
yang akan digeser, kemudian klik pada tempat baru.
6. Setelah selesai melakukan klik, maka akan muncul jendela isian sesuai Field yang ada, ini
dapat dikosongkan dahulu atau langsung diisikan, kemudian klik OK untuk melanjutkan
editing ke titik selanjutnya.

42

|

USAID IUWASH PLUS

MODUL PEMANFAATAN APLIKASI GIS BAGI PDAM

7. Selesaikan penambahan titik rumah pelanggan hingga lengkap, jangan lupa menyimpan hasil
edit dengan klik
Save Edit secara berkala dan klik
Toggle editing kembali
untuk menyelesaikan editing.
6.5
1.

CONTOH DIGITASI DATA GARIS
Klik/pilih nama layer yang akan didigitasi pada layer panel, pilih Data_Pipa hingga
berwarna biru.

2. Aturan dalam melakukan digitasi garis adalah setiap garis harus berakhir pada pertemuan
dengan garis lainnya, sehingga sebuah pipa dengan ukuran yang sama dapat memiliki
beberapa garis (lihat Pipa 100 mm pada gambar di bawah yang dibuat dalam 2 garis).
Gambar 31 Digitasi Garis, titik hijau menandakan awal/akhir garis

3. Berbeda dengan titik, untuk garis kita harus mengaktifkan snapping agar garis yang dibuat
dapat menempel dengan sempurna secara topologis, lihat gambar di bawah ini.
Gambar 32 Beberapa kesalahan dalam digitasi garis
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3.a. Untuk melakukan snapping gunakan menu Project►Snapping Options… , ada 3 pengaturan
yang tersedia, yaitu:
•

All untuk snapping ke seluruh layer yang dibuka

•

Current Layer untuk snapping ke layer yang saat ini diedit saja

•

Advanced untuk pengaturan snapping dengan pengaturan yang berbeda setiap layer

Pilih pengaturan Current Layer untuk mengedit hanya digitasi garis Pipa saja.
3.b. Snapping mode yang tersedia adalah To vertex , To segment , and To vertex
and segment . Pilih To vertex and segment sehingga setiap digitasi garis baru

akan menempel pada ujung/vertex/titik dan segmen garis yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian isikan toleransi snapping sebanyak 5 pixels agar saat melakukan digitasi,
saat kursor mouse mendekati vertex/segmen dalam jarak 5 pixel di layar, maka akan

menempel/snap secara otomatis. Jika telah selesai mengatur snapping maka klik OK.
4. Klik
5. Klik

Toggle editing(gambar pensil) untuk memulai digitasi/editing data.
Add Feature untuk mengaktifkan penambahan data garis.

6. Klik pada muka peta untuk mulai menambahkan data garis. Tambahkan titik pada setiap
belokan secara teratur, misalnya untuk pipa, maka lakukan klik di setiap pipa berbelok. Klik
kanan apabila garis telah selesai dibuat.
6.a. Untuk menggeser garis yang telah dibuat, gunakan
Move Features, dan klik pada
garis yang akan digeser, kemudian klik pada tempat baru.
7. Setelah selesai melakukan klik, maka akan muncul jendela isian sesuai Field yang ada, ini
dapat dikosongkan dahulu atau langsung diisikan, kemudian klik OK untuk melanjutkan
editing ke titik selanjutnya.
6.6

CONTOH DIGITASI DATA AREA/POLIGON

1.

Aturan dalam melakukan digitasi garis adalah setiap poligon tidak menimpa/overlap dengan
poligon lainnya, seperti pada batas administrasi suatu negara yang tidak menimpa dengan
negara lainnya. Selain itu poligon tidak boleh memiliki gap/sliver di antara kedua poligon
yang bersinggungan, sehingga area tertutup penuh.
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a.

Untuk menghindari adanya overlap diperlukan pengaturan pada menu
Project►Snapping Options… , aktifkan snapping (dengan klik tombol magnet
untuk
mengaktifkan snapping); kemudian pilih Advanced Configuration; pada layer area yang
akan diedit, centang pada bagian Avoid Overlap.

b.

Untuk menghindari gap/sliver kita dapat mengaktifkan dengan membuka Layer
Properties dari Kawasan_Layanan, kemudian pada tab Digitizing, centang pada bagian
Gap. Kemudian klik OK untuk menyimpan pengaturan.

2.

Klik/pilih nama layer yang akan didigitasi pada layer panel, pilih Kawasan_Layanan hingga
berwarna biru.

3.

Pilih Klik

4.

Klik Add Feature untuk mengaktifkan penambahan data area

5.

Klik pada muka peta untuk mulai menambahkan data area. Tambahkan vertex pada setiap
belokan secara teratur, misalnya untuk batas kawasan, maka lakukan klik di setiap batas
kawasan. Klik kanan apabila area telah selesai dibuat untuk mengakhirinya. Sebagai catatan,
untuk membuat sebuah area dibutuhkan paling tidak 3 vertex.

Toggle editing(gambar pensil) untuk memulai digitasi/editing data.

Gambar 33. Contoh Proses Digitasi, Warna merah muda menunjukkan fitur yang sedang dikerjakan
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6.7

EDITING FITUR HASIL DIGITASI

Fitur yang sudah selesai dilakukan digitasi kadang memiliki kesalahan, seperti titik yang salah
tempat, garis yang tidak terhubung, bentuk area yang kurang tepat, dan kita ingin
memperbaikinya. Kita dapat menggunakan beberapa tools yang tersedia di QGIS untuk
memperbaiki kesalahan digitasi, yaitu:
•

Vertex Tool digunakan untuk memperbaiki vertex yang salah, dapat digunakan untuk
fitur titik, garis, atau area. Cara menggunakannya kita dapat memilih vertex yang akan
diedit (satu atau beberapa vertex dengan klik + shift ), kemudian kita dapat
menghapusnya dengan tombol Delete , atau menggesernya.

•

Trim/Extend Features: untuk menambah atau mengurangi panjang garis yang ada.
Cara menggunakannya klik sekali pada segmen garis yang akan diperpanjang/dipotong, klik
sekali lagi pada segmen garis yang menjadi acuan. Setelah menggunakan Trim/Extend kita
harus membagi garis yang disambungkan agar menjadi fitur yang terpisah

•

Split Features: untuk memotong satu fitur menjadi dua fitur terpisah, dapat digunakan
untuk fitur garis dan area. Cara menggunakannya pilih garis yang akan dipotong, kemudian
dengan Split features buat garis baru melintasi garis lama. Garis akan dipotong pada titik
perpotongan garis lama dan garis split.

•

Reshape Features berguna untuk mengubah bentuk garis atau garis tepi suatu area.
Cara menggunakannya kita harus memilih fitur yang akan diubah, dan dapat menarik garis
baru yang melewati 2 kali garis tepi sebuah area, atau sebuah garis, dan akan membuat
bentuk fitur yang baru.
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7 GEOMETRY DAN TOPOLOGY
7.1

PENGECEKAN GEOMETRI DAN TOPOLOGI DALAM PEMBANGUNAN
DATA SPASIAL

Data spasial yang baik memiliki kualitas informasi spasial dan informasi atribut yang baik. Data
dengan kualitas baik tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis yang lebih lanjut,
misalnya analisis menggunakan EPANET, analisis data pelanggan menggunakan dan sebagainya.
Dalam melakukan pembangunan data spasial yang baik, perlu dilakukan pengecekan kualitas
secara rutin untuk menghindari banyaknya kesalahan/error saat data sudah final.
Beberapa kesalahan geometri yang biasanya ditemukan di dalam data spasial berbeda-beda
tergantung format data spasialnya. Data berbentuk titik biasanya tidak memiliki kesalahan
geometri. Data berbentuk garis kesalahannya adalah undershoot, overshoot, dan unconnected
nodes. Sedangkan untuk data yang berbentuk area kesalahannya adalah overlap dan sliver. Di
bawah ini adalah deskripsi untuk masing-masing kesalahan geometri:
Jenis Kesalahan
Undershoot

Deskripsi
Garis lebih pendek
dari titik pertemuan

Overshoot

Garis lebih panjang
titik pertemuan

Unconnected
Nodes

Garis terhubung
namun tidak ada
Nodes dari garis
lainnya

Overlap

Area
bertumpuk/menutupi
area lainnya

Sliver

Area kecil tersisa
antar batas area
lainnya

7.2

7.2.1

Ilustrasi

MENGETAHUI KESALAHAN DAN MEMPERBAIKI
GEOMETRY/TOPOLOGY
MENGECEK KESALAHAN PADA FITUR GARIS

Kita dapat menggunakan plugin
terhubung. Caranya klik

USAID IUWASH PLUS

Disconnected Islands untuk mencari garis yang tidak

kemudian Select Layer diisi Pipa , Tolerance dalam derajat
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(0.000001 derajat berarti sekitar 0.11 meter nilai maksimal toleransi yang diperbolehkan agar
garis dianggap terhubung), dan Attribute name diisi networkGrp , kemudian ceklist pada
Apply Random category styling to highlight. Klik OK untuk menjalankan proses.

Hasil akan tampil sebagai shapefile dengan tampilan warna yang berbeda untuk setiap garis yang
tidak terhubung.

Gambar 34. Contoh hasil proses Disconnected Island ditunjukkan dengan warna yang berbeda-beda,
jika merupakan satu jaringan yang terhubung, harus memiliki satu warna

Cobalah plugin Disconnected Island pada data yang anda miliki, berapa jumlah jaringan yang
terhubung ?



Setelah mengetahui garis yang tidak terhubung, kita dapat memperbaikinya dengan beberapa
tools yang tersedia di QGIS, tergantung kesalahan yang ditemukan.
•

Trim/Extend Features: untuk menambah atau mengurangi panjang garis yang ada.
Cara menggunakannya klik sekali pada segmen garis yang akan diperpanjang/dipotong, klik
sekali lagi pada segmen garis yang menjadi acuan. Setelah menggunakan Trim/Extend kita
harus membagi garis yang disambungkan agar menjadi fitur yang terpisah

•

Split Features: untuk memotong satu garis menjadi dua garis terpisah. Cara
menggunakannya pilih garis yang akan dipotong, kemudian dengan Split features buat
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garis baru melintasi garis lama. Garis akan dipotong pada titik perpotongan garis lama dan
garis split.
Vertex Tools: untuk menggeser vertex yang sudah ada sebelumnya

•

Gambar 35 Tahap dalam melakukan koreksi kesalahan geometri, 1 melakukan extend; 2 melakukan
split hasil extend; 3 hasil akhir

Jangan lupa untuk mengaktifkan snapping saat memperbaiki geometri agar garis yang diperbaiki
tidak salah kembali. Cek kembali hasil koreksi geometri dengan menggunakan plugin
Disconnected Island untuk melihat jumlah jaringan yang terhubung.
7.2.2

MENGECEK KESALAHAN PADA FITUR AREA(POLIGON)

Buka menu Vector►Topology Checker , kemudian kita harus menambahkan aturan topologi
yang akan diperiksa. Beberapa aturan yang dapat di cek adalah:
•

Must contain: Layer area harus memiliki paling tidak 1 fitur titik dari layer titik lainnya
(misalnya setiap area pelayanan harus memiliki 1 titik kantor pelayanan).

•

Must not have duplicates: Area di dalam layer yang sama tidak boleh memiliki duplikat
geometri yang sama. Setiap fitur area yang memiliki duplikat akan ditambahkan dalam field
‘Error’.

•

Must not have gaps: Area yang bersampingan tidak boleh memiliki rongga(gap) di
sekitarnya. Batas administratif meruapakan salah satu contohnya (Tidak ada celah antara
kecamatan A dan kecamatan B…).

•

Must not have invalid geometries: Mengecek validitas geometri fitur area. Beberapa
jenis validitas geometri adalah:

•

Ring (bagian dari area) harus tertutup/tersambung

•

Ring yang berfungsi sebagai lubang harus berada di dalam ring yang berfungsi sebagai batas
luar

•

Ring tidak boleh self-intersect (juga tidak dapat bersentuhan atau memotong satu sama
lain)

•

Ring tidak dapat bersentuhan, kecuali pada 1 titik saja

•

Must not have multi-part geometries: Suatu geometri dapat berupa kumpulan fitur
geometri sederhana (single-part). Geometri itu disebut multi-part geometry. Jika hanya
berupa 1 jenis simple geometri, dapat disbut multi-point, multi-linestring atau multipolygon. Sebagai contoh, sebuah negara dengan banyak pulau dapat digambarkan sebagai
multi-polygon.
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•

Must not overlap: Poligon yang bersinggungan tidak boleh memiliki area yang
sama/bertumpuk.

•

Must not overlap with: Poligon yang bersinggungan tidak boleh memiliki area yang
sama/bertumpuk dengan layer lainnya.

Untuk mulai mengecek topologi, buka Topology Checker, kemudian tambahkan aturan yang
sesuai dengan klik +. Pilih layer yang akan di cek topologinya, tentukan aturannya, kemudian klik
OK.
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8 ANALISIS TABULAR MENGGUNAKAN QGIS
8.1

EDITING DATA ATRIBUT

Data GIS memiliki 2 bagian, yaitu gambar, yang dapat ditampilkan di atas peta dan tabel yang
berisi informasi dari gambar tersebut. Selain editing data gambar yang dibahas pada bab 6,
atribut yang ada dalam data GIS juga dapat diedit. Secara sederhana setiap fitur gambar pasti
memiliki satu baris dalam tabel atribut.
Editing yang dimaksud dalam sub-bab ini adalah menambah, menghapus, atau mengubah atribut
yang ada dalam Field. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan editing adalah selalu
mengaktifkan tombol edit untuk melakukan editing , dan menyimpannya secara berkala
dengan tombol Save Edit . Sub-sub bab di bawah ini hanya dapat dibuat dengan mengaktifkan
Editing.
8.1.1

MENAMBAHKAN DAN MENGHAPUS FIELD

Untuk menambahkan Field baru , gunakan tombol New Field . Kemudian tentukan nama
(Name), jenis (Type), dan panjang karakter (Length) Field dengan mengetik pada masing-masing
kolom. Pada contoh ini kita akan menambahkan kolom dengan nama Kecamatan ,dengan
jenis Text dan panjang karakter 50 . Klik OK dan field Kecamatan akan muncul sebagai field
kosong.

Untuk menghapus Field, gunakan tombol Delete Field . Kemudian pilih Field yang akan
dihapus (bisa lebih dari 1) dengan klik pada nama Field yang akan dihapus hingga berwarna biru.
Klik OK untuk menyimpan hasil delete. Field yang dipilih untuk dihapus akan hilang dari tabel
atribut.
8.1.2

MELAKUKAN EDIT PADA SATU BARIS DATA

Untuk melakukan edit pada satu baris data, kita dapat langsung mengetik pada baris dan Field
yang dibutuhkan. Misalnya jika ingin mengubah pada baris IDPLGN 1 dari kelurahan Sukasari
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menjadi kelurahan Sukajadi. Pada kolom Kelurahan yang berisi informasi Sukasari, kita dapat
langsung mengetikkan Sukajadi kemudian klik Enter , maka perubahan akan disimpan.
8.1.3

MELAKUKAN QUERY UNTUK MEMILIH BARIS

Untuk melakukan editing pada beberapa baris sekaligus, kita dapat memilih baris-baris yang
akan diubah sekaligus. Misalnya kita akan mengisi field Kecamatan dengan informasi kecamatan
A yang terdiri atas Kelurahan Sukajadi dan Sukasari, dan Kecamatan B terdiri atas Kelurahan
Sukarasa.
Untuk memilih seluruh baris dengan informasi kelurahan Sukajadi dan Sukasari, kita dapat klik
tombol Select by Expression kemudian mengisikan rumus berikut pada kolom Expression:
“Kelurahan”=’Sukajadi’ OR “Kelurahan”=’Sukarasa’ ; untuk mempermudah

penulisan Expression, kita dapat menggunakan kolom Search untuk mencari nama Field yang

dibutuhkan, dengan mengetik Kelurahan, klik tombol Show Values. Double klik pada

nama Field untuk memunculkan ke dalam kolom expression. Untuk melihat atribut nama
kelurahan yang berada pada field Kelurahan, pada kolom Values di sebelah kanan bawah klik All
Unique untuk memunculkan seluruh nama kelurahan. Double klik pada nama kelurahan
yang diinginkan untuk memunculkan pada kolom expression.

Setelah expression terisi dengan benar (ditandai dengan Output preview: 1 di bagian kiri
bawah), klik Select Features maka kelurahan Sukajadi dan Sukarasa akan terpilih, ditandai
dengan warna biru pada tabel atribut.

Setiap baris yang terpilih, maka fitur titik yang ada pada peta juga akan terpilih, karena setiap
baris tabel memiliki fitur titik pada peta.
8.1.4

MELAKUKAN EDIT SEKALIGUS PADA BARIS TERPILIH

Untuk melakukan editing pada baris yang telah dipilih, baik secara manual, maupun dengan
Query seperti pada sub-bab di atas, kita dapat memanfaatkan Quick Field Calculation bar, yang
muncul saat editing aktif.
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Pada bagian kiri, pilih nama Field yang ingin diisi atributnya, pada contoh ini dipilih Kecamatan
kemudian pada bagian expression kita dapat mengetikkan rumus untuk mengisi field, ketik
‘A’ yang mewakili nama kecamatan A. Klik Update Selected untuk mengisi baris yang

terpilih. Field kecamatan akan berisi A pada baris yang terpilih.
8.1.5

MENGGUNAKAN RUMUS/FORMULA UNTUK MENGISI FIELD

Selain mengetik secara manual, kita juga dapat menggunakan rumus untuk mengubah isi tabel
atribut. Ada banyak rumus yang tersedia dalam QGIS untuk mengubah isi tabel atribut, baik
yang berbentuk angka maupun teks. Pada bagian ini akan dibahas metode perhitungan
sederhana dengan operator Tambah ( + ), Kurang ( - ), Bagi( / ), dan Kali( * ). Argumen/rumus
yang digunakan sama seperti operasi matematis pada umumnya, sebagai contoh untuk

melakukan pembagian kita dapat memasukkan rumus ”a”/”b” , dengan a dan b adalah judul
field yang hendak dioperasikan.

Pada contoh ini kita akan menghitung rata-rata pemakaian per orang, caranya dengan membagi
jumlah pemakaian dengan jumlah penghuni, sehingga rumus yang harus dimasukkan pada field
calculator adalah:
“Pemakaian_”/”Penghuni”
Untuk menggunakan rumus, kita dapat membuka field calculator , kemudian centang pada
bagian Create a New Field. Masukkan nama, tipe, dan panjang karakter. Pada contoh ini
digunakan nama Rata_Pakai , Tipe Decimal Number , dan panjang karakter 10 dengan
2 angka di belakang koma. Kemudian pada bagian Expression isikan rumus
“Pemakaian_”/”Penghuni” . Klik OK, maka pada tabel atribut akan ada field Rata_Pakai

dan terisi nilai rata-rata pemakaian yang dihitung.
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Tips: untuk mencari suatu rumus dan argumen yang harus digunakan, kita juga dapat
menggunakan kolom search pada field calculator, misalnya untuk mengubah nama kelurahan
menjadi huruf besar, kita dapat menggunakan rumus Upper( . Lihat pada bagian kanan untuk
melihat contoh penggunaan rumus, yaitu upper(‘hello World’) → 'HELLO
WORLD' . Ganti bagian di dalam tanda kurung menjadi nama field yang akan diubah menjadi
huruf besar semua, misalnya upper(‘Kelurahan’) .
8.2

PERHITUNGAN GEOMETRI (PERIMETER, LUAS DAN PANJANG)

Seperti pada software GIS lainnya, QGIS dapat digunakan untuk membantu mengukur atribut
geometri suatu fitur, seperti menghitung panjang suatu garis, menghitung keliling dan luas untuk
poligon. Secara garis besar QGIS menghitung geometri dengan menggunakan CRS yang
tersedia.

Pada QGIS versi 3.x, kita dapat menghitung geometri dengan mengubah Ellipsoid yang
digunakan, ada pada menu Project►Properties… (atau dengan tombol Ctrl+Shift+P ). Pada
tab General, di kolom Measurements, ubah elipsoid dengan memilih elipsoid yang sesuai. Pada
contoh ini kita akan memilih WGS 1984 sebagai elipsoidnya. Pada kolom Unit for Distance
Measurement, isi dengan Meter, dan pada kolom Unit for Area Measurement, pilih Square
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kilometers. Unit yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan yang diperlukan. Klik
Apply dan OK untuk menyimpan pengaturan.

Untuk menghitung geometri, dibutuhkan Field baru untuk menampung angka hasil perhitungan
geometri. Klik kanan pada layer yang akan ditambahkan, kemudian klik Open Attribute
Table. Setelah tabel atribut terbuka, mulai sesi edit dengan klik , kemudian tambahkan Field
untuk menampung hasil perhitungan geometri dengan klik . Ketik nama Field yang sesuai, pada
contoh ini nama yang digunakan adalah Luas_KM2 dan pastikan tipe Field sesuai dengan

kebutuhan perhitungan geometri (Decimal Number atau Whole Number). Setelah Field
berhasil ditambahkan, gunakan Field Calculator untuk mengisinya(klik ). Centang pada bagian
Update Existing Field, pilih Luas_KM2. Kemudian pada kolom Expression masukkan rumus
$area untuk menghitung area sesuai elipsoid yang diatur tadi, klik OK untuk menyimpan

hasilnya. Hasil perhitungan geometri akan ditambahkan pada Attribute Table dalam Field yang
diatur tadi.

Untuk menghitung luas dalam satuan lainnya, kita harus mengkonversi rumus yang digunakan.
Contoh di atas menggunakan satuan kilometer persegi, apabila ingin menghitung dalam satuan
hektar, kita perlu mengkonversi satuan kilometer menjadi hektar, yaitu 1 kilometer persegi
sama dengan 100 hektar, maka rumus di atas dapat dikdengan dikali 100, sehingga rumus yang
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digunakan adalah $area/100 , jangan lupa membuat nama Field yang sesuai untuk
perhitungan yang dilakukan, seperti Luas_HA untuk menampung hasil perhitungan.
Selain area, geometri yang dapat diukur adalah keliling dan panjang garis. Gunakan
$perimeter untuk menghitung keliling suatu poligon dan $length untuk menghitung

panjang suatu garis. Selain itu kita dapat mendapatkan koordinat dari fitur titik dengan rumus
$x untuk koordinat bujur dan $y untuk koordinat lintang.
Cobalah menghitung luas area pelayanan PDAM ?



8.3

PEMBUATAN PIVOT TABLE UNTUK MERANGKUM DATA

Pivot table berfungsi untuk merangkum informasi yang ada di dalam tabel yang lebih besar,
tanpa mengubah tabel tersebut. Contoh aplikasi pivot table adalah untuk merangkum jumlah
pelanggan menurut kelurahannya, atau merangkum pelanggan menurut pemakaian airnya. Sama
seperti membuat tabel pada umumnya, untuk membuat pivot table kita membutuhkan
baris(row) dan kolom(column). Baris berisi informasi yang lebih umum, sedangkan kolom berisi
informasi yang dihitung rangkumannya (misalnya dijumlahkan, dirata-ratakan, nilai maksimal, dan
sebagainya).
Misalnya, pada kasus dibawah ini, kita akan merangkum rata-rata pemakaian air menurut kelas
pelanggan.
Nomor
Pelanggan

Kelurahan

Nama

Pemakaian
Air(m3)

Kelas Pelanggan

001

Sukasari

Sudomo Hermawan

Rumah Tangga

002

Sukajadi

Raja Dian Sasmita

Rumah Tangga

123

003

Sukasari

Sieto Shan

Rumah Tangga

149

004

Sukajadi

Setio Huan

Rumah Tangga

115

005

Sukajadi

Seppe Pelmelay

Bisnis

114

006

Sukajadi

Nathanael Hulu

Bisnis

111

007

Sukasari

Abiathar Simaremare

Rumah Tangga

106

008

Sukasari

Amaziah Hutagalung

Rumah Tangga

132

009

Sukasari

Dwi

Rumah Tangga

134

010

Sukasari

Suripto

Rumah Tangga

123

011

Sukajadi

Budiman

Rumah Tangga

133

012

Sukajadi

Suhendra Budi Hartono Bisnis

125

013

Sukarasa

Soemitro Pengfei

Bisnis

145

014

Sukajadi

Sunardi Jinjing

Bisnis

130

015

Sukajadi

Bauke Limaheluw

Rumah Tangga

126

016

Sukajadi

Naphtali Pinem

Rumah Tangga

121

017

Sukasari

Bartholomew Sinurat

Rumah Tangga

119

018

Sukasari

Micah Namasuro

Rumah Tangga

112

019

Sukarasa

Bambang

Rumah Tangga

103

020

Sukarasa

Tirto

Rumah Tangga

128
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Kita dapat mengelompokkan data tersebut menjadi rata-rata pemakaian menurut kelas
pelanggan. Tabel pivot yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
Kelas Pelanggan
Bisnis

Rata-Rata Pemakaian Air
125

Rumah Tangga

122.2

Untuk membuat pivot table seperti contoh di atas, kita dapat menggunakan plugin GroupStats
yang tersedia di plugin repository QGIS (untuk menginstall plugin, lihat pada bagian ini). Setelah
plugin terinstall, tombol
akan muncul di toolbar. Untuk membuat pivot table, klik
pada
toolbar atau melalui menu Vector►GroupStats , kemudian jendela GroupStats akan muncul.
Area besar di sebelah kiri akan memuat hasilnya. Untuk menginput data yang akan dirangkum
ada di sebelah kanan. Prinsipnya adalah dengan melakukan drag and drop Field dan/atau
Functions ke dalam bagian “columns”,”rows”, dan “values” untuk menambahkan, untuk
mengurangi, Field/Functions harus dikembalikan ke dalam list sebelumnya.

Untuk membuat rata-rata pemakaian air setiap kelas pelanggan, gunakan drag and drop
Kls_Plgn ke dalam rows, kemudian pada bagian columns isikan average untuk menghitung ratarata, drag and drop Pemakaian ke dalam Columns. Klik Calculate untuk menghitung. Hasil pivot
table dapat disimpan dengan klik Data►Save to CSV file, kemudian tentukan lokasi
penyimpanannya.


Cobalah membuat tabel di atas menjadi tabel rata-rata pemakaian air di setiap kelurahan ?
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9 ANALISIS SPASIAL MENGGUNAKAN GIS
9.1

ANALISIS LOKASI PENAMBAHAN PELANGGAN

Penghitungan suplai air minum di negara berkembang memiliki beberapa keterbatasan, yaitu
tidak semua pelanggan menggunakan meter air, akurasi meter air, menggunakan banyak sumber
suplai air minum (Nauges & Whittington, 2009). Analisis untuk menghitung suplai air minum
paling baik dilakukan dengan metode analisis jaringan perpipaan, sehingga dapat menghitung
debit, ketersediaan selama 24 jam, dan tekanan yang disediakan. Namun, data dan peta untuk
analisis jaringan dalam skala kota tidak tersedia.
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 − 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲 ...... Persamaan 1

Keterbatasan data untuk melakukan analisis jaringan membuat analisis harus dilakukan secara
sederhana dengan skala yang lebih kecil. Secara sederhana ketersediaan suplai akan dihitung
dengan menggunakan selisih antara suplai air minum dengan pemakaian air minum. Suplai air
minum dihitung dari jumlah air yang diproduksi oleh IPA, Sumur Dalam, dan Mata Air dan
dihitung dalam meter kubik per bulan. Pemakaian air minum dihitung dengan menggunakan
jumlah air yang dikeluarkan di meteran air pelanggan, dan dihitung dalam satuan meter kubik
per bulan. Asumsi yang digunakan dalam tulisan ini adalah setiap air yang diproduksi akan
disalurkan pada pelanggan, dan selisihnya akan ditampung pada tangki air. Kehilangan air
dianggap mengurangi suplai di jaringan air perkotaan sebanyak 20 persen (Gaib dkk, 2016).
Untuk melakukan prediksi ketersediaan air untuk permintaan yang akan datang, maka
Persamaan 1 dimodifikasi dengan menambahkan Pemakaian dengan rata-rata pemakaian setiap
rumah tangga, dengan asumsi tidak ada tambahan suplai baru. Untuk dapat memenuhi
permintaan, maka ketersediaan air harus lebih dari nol.
�(𝟏𝟏 − 𝟎𝟎, 𝟐𝟐) ∗ 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺� − 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑲𝑲𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 ...... Persamaan 2

Dengan mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih
sumber air minum, skala prioritas penambahan pelanggan di wilayah baru dapat ditetapkan.
Faktor-faktor tersebut adalah rasio masyarakat terlayani, keberadaan sumber air perpipaan
lainnya, tekanan tersedia, kepadatan jaringan, dan tren penambahan pelanggan baru. Setiap
faktor dibuat diberikan bobot yang sama, dengan setiap bobot memiliki skor masing-masing
yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5 Pembobotan

Faktor
Kepadatan Jaringan
Tren penambahan pelanggan baru
Tekanan Air
Keberadaan Sumber Air Perpipaan
Lainnya
Rasio Penduduk

Pengaruh
Positif
Positif
Positif
Negatif

Skor
1-3
1-3
1-3
1-3

Negatif

1-2

Kriteria
Tinggi, Sedang, Rendah
Tinggi, Sedang, Rendah
Tinggi, Sedang, Rendah
Tinggi, Sedang, Rendah
50% dan di atas 50%

Data-data yang dibutuhkan adalah Kepadatan Jaringan yang didapatkan dari sebaran perpipaan
PDAM, Tren penambahan pelanggan baru yang ditunjukkan pada Desa / Kelurahan dan
Kecamatan dari data pelayanan PDAM, Tekanan Air yang didapat dari rata-rata suatu wilayah
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zona / DMA, Keberadaan Sumber Air Perpipaan Lainnya yang ditunjukkan adanya Sumur Dalam
/ HIPPAM / HIPPA, dll, dan rasio penduduk yang didapatkan dari data BPS. Data-data tersebut
dilakukan overlay berdasarkan jumlah skornya, kemudian dilakukan pembagian klasifikasi
berdasarkan sebaran data. Berikut adalah gambar yang dapat memvisualisasikan analisis
spasialnya.

9.2

ANALISIS JARINGAN PDAM MENGGUNAKAN EPANET – QGISRED

MEMPERSIAPKAN BASEMAP

1.

Download XYZ tiles untuk digunakan sebagai basemap QGIS pada link
http://students.eagle-science.org/python-script-for-qgis-30-basemaps/ kemudian salin seluruh kode yang ada

2.

Buka QGIS dan buka toolbox phyton dengan menggunakan menu Plugins►Phyton
Toolbox

3.

Paste script phyton, dan klik Enter

4.

Cek di QGIS Browser, di bagian XYZ Tiles akan muncul list citra online yang siap
digunakan sebagai basemap
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MEMPERSIAPKAN PLUGIN YANG DIBUTUHKAN

1.

Buka Plugins ► Manage and Install Plugins

2.

Cari pada kolom search dengan mengetik QGISRed , kemudian klik Install untuk
menginstall plugin QGISRed

3.

Cari pada kolom search dengan mengetik mmqgis , kemudian klik Install untuk
menginstall plugin mmqgis

4.

Cari pada kolom search dengan mengetik Point Sampling Tools , kemudian klik
Install untuk menginstall plugin Point Sampling Tools

5.

Cari pada kolom search dengan mengetik Check, Define & Convert CRS ,
kemudian klik Install untuk menginstall plugin Check, Define & Convert CRS

MEMPERSIAPKAN DATA DEM / ELEVASI

1.

Untuk elevasi, unduh DEM dari DEMNAS yang memiliki resolusi 8,3 meter melalui
http://tides.big.go.id/DEMNAS/
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2.

Apabila belum memiliki akun, dapat mendaftar dulu dengan mengisi data berikut pada
bagian register di menu login.

3.

Setelah berhasil login, cari lokasi yang akan dianalisis. Klik grid yang mewakili wilayah yang
akan dianalisis. Untuk mendownload, klik angka nomor peta.

4.

File akan terdownload dengan format ekstensi *.tif dengan besar file antara 40-50 mb per
grid.

5.

Masukkan raster DEMNAS yang sudah didownload tersebut ke dalam QGIS.
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6.

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, cek sistem koordinat menggunakan plugin Check,
Define & Convert CRS, untuk contoh lokasi pada praktek yang digunakan pada modul
ini adalah kabupaten Magelang, maka sistem koordinat disamakan ke sistem UTM zona 49S

7.

Untuk mengkonversi sistem koordinat demnas, klik kanan pada layer, Export ► Save As
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8.

Isikan nama file yang baru pada kolom File name dengan mengklik tanda
, dan pilih
koordinat pada kolom CRS dengan memilih UTM zona 49S . Jika sudah, klik OK.

MEMPERSIAPKAN PROJECT QGISRED DI QGIS

1.

Muat seluruh data yang diperlukan, pastikan semua data sudah dalam koordinat yang sama
(UTM Zone 49S). Project ini menggunakan data Reservoir, Meter Pelanggan, Pipa,
DEMNAS, dan Basemap Google Sattelite

2.

Untuk memulai mempersiapkan data-data untuk analisis QGISRed, buka QGISRed ►File
►Import data
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3.

Setelah terbuka windows Import data, Isikan CRS UTM zone 49S , dan tentukan
Project directory dengan mengklik tanda

4.

.

Pilih lokasi folder file pipa dan reservoir pada Layer’s directory di tab SHPs dengan
mengklik tanda

, kemudian kita akan menentukan layer pipa dan reservoir.

5.

Pada tab Pipes, isikan layer pipa, dan pilih data yang berisi atribut ID pipa(ID),
diameter(Diameter) dan length(Panjang Pipa)

6.

Pada tab Reservoirs, isikan ID saja.

7.

Kemudian klik Import from SHPs di bagian bawah.

64

|

USAID IUWASH PLUS

MODUL PEMANFAATAN APLIKASI GIS BAGI PDAM

8.

Kemudian akan muncul hasil dari import Pipe dan Reservoir, dan Junction. Junction dibuat
secara otomatis setiap pertemuan dan ujung segmen pipa.

MENGATUR METODE ANALISIS

1.

Aktifkan toolbar QGISRed dengan cara klik kanan di bagian atas QGIS di tempat yang
kosong

2.

Pada toolbar QGISRed Buka Project ► Project Settings

3.

Isikan skenario dan deskripsi pada project yang akan dilakukan, dengan mengetiknya, klik
Accept
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4.

Buka Project ► Layer Management

5.

Pastikan bahwa analisis dilakukan pada Coordinate System UTM Zone 49S, klik Accept
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6.

Buka Project ► Analysis Option

7.

Dalam Analysis Option, terdapat pilihan-pilihan untuk mengatur satuan/unit dan formula
yang digunakan dibawah ini, untuk Units, yang digunakan adalah Liter Per Second atau LPS,
dengan analisis headloss Hazen–Williams atau H-W. Klik Accept

8.

Untuk mengatur Default Value, seperti tingkat kekasaran pipa (apabila waktu pemasangan
dan jenis pipa relatif sama). Buka Project ► Default Values

9.

Akan muncul 3 tabs, masing-masing memiliki fungsi tertentu.
a.
b.

c.

Untuk Tabs Identifiers , merupakan simbol teks untuk menunjukkan Junction,
Reservoir, Tanks, Pipes, Pumps dan Valves. Simbol dapat diubah-ubah.
Untuk Tolerance , merupakan toleransi jarak apabila akan melakukan editing pipa
dengan cara memutus jaringan, maupun jarak antar nodes (nodes disini adalah
titik dimana kita saat membuat garis, melakukan klik penanda)
Sedangkan untuk Properties , adalah nilai-nilai default yang diisikan untuk
membantu analisis. Didalam tab ini, bisa memasukkan nilai tingkat kekasaran pipa,
diameter pipa, elevasi tank, dsb. Dengan memasukkan nilai di tab ini, nilai akan
otomatis terupdate ke dalam data spasial. Sekali lagi, nilai-nilai ini digunakan
apabila jenis pipa, waktu pemasangan pipa, panjang pipa, diameter pipa, elevasi
relatif sama.
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10. Untuk mengetahui laporan dari data-data yang telah diinput, dapat diketahui pada Project
► Summary

11. Hasilnya akan muncul seperti gambar dibawah
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MELENGKAPI PARAMETER PIPA

Panjang Pipa
1.

Langkah pertama adalah mengupdate panjang pipa agar sesuai dengan kondisi di lapangan,
caranya adalah klik kanan Layer Pipes►Open Attribute Tables

2.

Setelah terbuka, klik tool Open field Calculator atau memiliki icon

3.

Centang Update existing field, kemudian field yang diupdate pilih Length. Pada
Expression, ketik $length , hasilnya akan muncul panjang dalam satuan meter (berkaitan
dengan proyeksi UTM yang dipilih). Kemudian klik OK

4.

Field length akan otomatis terisikan dengan nilai panjang dalam satuan meter.

Material Pipa, Tahun Pemasangan dan Koefisien Kekasaran
5.

Langkah kedua adalah mengupdate material pipa, yaitu dengan cara aktifkan toolbar
QGISRed (apabila telah diaktifkan pada langkah sebelumnya, langkah ini tidak perlu
dilakukan)
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6.

Klik Edition ► Edit Element Properties

7.

Klik pada pipa, kemudian pilih material.

8.
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Field pada Tools
Undetermined
GreyCastIron
DuctileCastIron
Steel
FiberCement
GalvanizedIron
ConcreteWithJacket
ConcreteWithoutJacket
PrestessedConcrete
Lead
Polyethylene
PvcO
PvcUnP
Cooper
HdPol
LdPol
MdPol
Unknown

9.

Keterangan
Undetermined
Grey Cast Iron
Ductile Cast Iron
Steel
Fiber Cement
Galvanized iron
Concrete With Sheet Metal Jacket
Concrete Without Sheet Metal Jacket
Prestessed Concrete
Lead
Polyethylene
Orientated Pvc
Unplasticized Pvc
Copper
Hight Density Polyethylene
Low Density Polyethylene
Medium Density Polyethylene
Unknown

Sebagai contoh, jenis pipa adalah PvcO. Berikan nilai pada Roughness Coefficient sesuai
dengan koefisien berikut :

(Perlu diingat, pada modul ini analisis yang digunakan adalah Hazen Williams, sehingga
Roughness Coefficient yang digunakan adalah Koefisien Kekasaran Hazen William, bukan
Koefisien Kekasaran Manning)
Material
Aluminum
Asbestos Cement
Asphalt-lined iron or steel
Brass
Cast Iron, cement lined
Cast Iron, coated
Cast Iron, new unlined
Cast Iron, old unlined
Cast Iron, uncoated
Cast Iron, 10 years old
Cast Iron, 20 years old
Cast Iron, 30 years old
Cast Iron, 40 years old
Cement lining
Concrete
Concrete, old
Copper
Corrugated Metal Pipe
Corrugated Steel
Deteriorated old pipes
Ductile Iron
Fiberglass
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120 - 150
140
130
140
110 - 140
130
40 - 120
100 - 140
107 - 113
89 - 100
75 - 90
64 - 83
140
100 - 140
100 - 110
130 - 140
60
60
60 - 80
120 - 145
150
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Material
Galvanized Iron
Glass
Lead
Polyethylene
PVC, PE, GRP
Steel, new unlined
Steel, 15 years
Steel, riveted joints
Steel, welded joints
Steel, welded joints, lined
Steel, welded or steamless
Tin
Wood Stave

Hazen Williams Coefficient
100 - 120
130
130
140
120 - 150
120
200
95 - 110
100 - 140
110 - 140
100 - 120
130
110

10. Lakukan pada setiap Jalur Pipa, hingga seluruhnya telah terisi

MELENGKAPI PARAMETER JUNCTION

Elevasi Junction (Cara 1)
1. Untuk melengkapi parameter elevasi, masukkan layer raster dem yang bersumber dari
DEMNAS BIG yang telah didownload
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2. Lakukan konversi data dari data bertipe *.tiff menjadi *.asc, dengan mengklik Raster ►
Conversion ► Translate (Convert Format).

3. Isikan Input layer dengan mengklik menu dropdown untuk memilih raster DEM yang
akan dikonversi. Pilih proyeksi untuk mengganti proyeksi ke UTM Zona 49 S pada kolom
Override the projection for the output file [optional]. Untuk menyimpan data ke
dalam folder, isikan pada Converted dengan menekan tombol

.

4. Pilih folder tempat penyimpanan data,. Isikan nama file pada kolom File name, pilih Save
as type dengan menekan menu dropdown untuk memilih tipe data ASC files (*.asc) . Klik
Save untuk melanjutkan.
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5. Setelah menjalankan perintah Run, hasil dem dengan format asc akan tampil di layar main
window QGIS.

6. Langkah selanjutnya adalah pada toolbar QGISRed, pilih Tools ► Interpolate elevation from
.asc files .

7. Pilih file raster dem dengan format *.asc, kemudian klik Open.

8. Akan muncul informasi bahwa pada Junction yang tertera, akan terinterpolasi elevasi dari
DEM. Klik Accept untuk melanjutkan.
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9. Cek data atribut elevasi, akan otomatis terinterpolasi pada kolom Elevation.

Elevasi Junction (Cara 2)
1.

Untuk melengkapi parameter elevasi, masukkan layer raster dem yang bersumber dari
DEMNAS BIG yang telah didownload

2.

Pilih menu Plugins ► Analyses ► Point Sampling Tool
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3.

Pilih menu dropdown pada kolom Layer containing sampling points berupa data Junction,
sedangkan pada kolom Layers with fields , pilih 2 data, yaitu Junction:ID dan raster
demnas dengan menekan tombol CTRL .

4.

Untuk menyimpan data, klik browse, kemudian beri nama file, pilih dengan tipe file
Shapefile (*.shp), kemudian klik Save

5.

Setelah seluruhnya terisi, klik OK untuk melanjutkan
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6.

Layer Junction yang telah terisi ID dan elevasi otomatis akan muncul ke dalam kolom
Layers

7.

Untuk memasukkan hasil identifikasi elevasi ke dalam file Junction, klik kanan pada layer
Junction ► Properties

8.

Pilih Joins ► Add new Join
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9.

Pilih menu dropdown pada kolom Join layer berupa shapefile point yang berisikan data
elevasi. Untuk kolom Join field dan Target field , isikan field yang digunakan sebagai acuan
yang dimiliki oleh kedua data dari atribut vektor Elevasi dan atribut vektor Junction.
Kemudian klik OK.

10. Klik Ok apabila sudah sukses melakukan join table.

11. Buka Attribut table dari Junction, dengan cara klik kanan Junction ► Open Attribute Table
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12. Setelah terbuka, klik tool Open field Calculator atau memiliki icon
13. Centang pada Update existing field, pilih Elevation pada menu dropdown. Untuk
mengisi kolom Expression , pilih Field and Values di kolom samping Expression, pilih
field yang berisikan data elevasi yang akan di join. Apabila sudah, klik OK.

14. Untuk menyelesaikan editing, nonaktifkan editing dengan klik gambar pensil kuning.

15. Akan muncul pop up dialog, klik Save.

Base Demand Junction
1.

Untuk melengkapi parameter Base Demand, masukkan layer yang berisikan data titik-titik
SR yang didalamnya telah berisikan atribut data rata-rata pemakaian air 3-6 bulan terakhir.
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2.

Base demand pada meter pelanggan merupakan rata-rata penggunaan per pelanggan / area
DMA antara 3-6 bulan dengan satuan Liter per Detik / LPS. Untuk memasukkan data ini,
pada intinya adalah melakukan analisis rata-rata per nomor pelanggan / DMA / Zona
Pelayanan menggunakan excel, kemudian data dijoinkan ke dalam data spasial titik
pelanggan yang telah terisi nomor pelanggan. Pada modul ini tidak akan dijelaskan secara
detail, dengan anggapan data base demand telah terisikan ke dalam data spasial.

3.

Untuk membuat kalkulasi akumulasi base demand dari beberapa meter pelanggan ke titik
junction terdekat, diperlukan garis penghubung antara meter pelanggan ke titik junction
terdekat. Tools yang digunakan adalah Hub Lines / Distance. Untuk memproses, klik
MMQGIS ► Create ► Hub Lines / Distance

4.

Analisis dilakukan dengan mengisi kolom Hub Layer dengan memilih pada menu
dropdown Junction , dengan Hub Name Field adalah BaseDem , sedangkan pada Spoke
Layer, dipilih Meter Pelanggan . Untuk Allocation Criteria, dipilih Nearest Hub .
Output Geometry adalah Lines to Hubs dengan Distance Unit berupa Meters . Hasil
output disimpan pada folder yang dipilih dengan menekan tombol
melanjutkan.

80

|

USAID IUWASH PLUS

. Klik Apply untuk

MODUL PEMANFAATAN APLIKASI GIS BAGI PDAM

5.

Hasil akan muncul garis yang menghubungkan antara titik pelanggan ke junction terdekat.

6.

Hasil dari Hub Lines ini otomatis akan tergenerate sistem koordinat Geografis WGS 1984,
sebelum dilakukan langkah lebih lanjut, ubah dahulu sistem koordinat dari Geografis ke
Projected, yaitu UTM Zone 49S (studi kasus pada zona ini). Klik kanan pada Layer Line
Hubs ► Export ► Save Feature As .

7.

Isi Format dengan ESRI Shapefile , simpan file pada folder dengan menekan tombol
pada File name, dan pilih sistem proyeksi koordinat dengan UTM Zona 49s / EPSG
:32749 . Klik OK untuk melanjutkan.
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8.

Untuk mengisi akumulasi base demand pelanggan ke junction, perlu dilakukan berapa trick
dan step yang harus dilakukan, mengingat pada versi QGIS ini belum terdapat plugin
maupun tools yang dapat menjumlahkan otomatis dari beberapa lines yang berinteraksi
dengan vektor point. Untuk itu, trik selanjutnya adalah memberikan buffer pada lines. Klik
Vector ► Geoprocessing Tools ► Buffer .

9.

Masukkan input layer adalah Line Hub dengan proyeksi UTM , pada Distance masukkan
1 meter dan pada Buffered, pilih lokasi simpan data dengan mengklik tombol
Klik Run untuk melanjutkan

.

10. Hasilnya akan muncul seperti gambar berikut
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11. Langkah selanjutnya adalah mengkalkulasi akumulasi dari hasil buffer ke point Junction.
Caranya aktifkan dahulu panel Processing Toolbox Panel dengan mengklik kanan pada
toolbar kosong.

12. Selanjutnya, cari pada kolom Search, ketikkan Join attributes by location
(summary) .

13. Isikan Input layer berupa Junction dan Join Layer adalah hasil buffer line hubs dengan
sistem koordinat UTM pada menu dropdown. Untuk Geometric predicate , centang
intersect.

14. Untuk mengisi Fields to summarise , pilih dan centang tabel BaseDemand. Klik OK.
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15. Untuk mengisi Summaries to calculate , centang dan pilih sum. Klik OK.

16. Pada Joined layer, pilih lokasi tempat penyimpanan file dengan menekan tombol
. Klik
Run untuk melanjutkan analisis. Hasilnya apabila dicek data atributnya, base demand telah
terakumulasi pada kolom paling kanan.

17. Untuk mengisikan hasil akumulasi BaseDemand ke dalam Layer Junction, dilakukan Join
Table. Untuk memasukkan hasil akumulasi BaseDemand ke dalam file Junction, klik kanan
pada layer Junction ► Properties
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18. Pilih Joins ► Add new Join

19. Pilih menu dropdown pada kolom Join layer berupa shapefile point yang berisikan data
akumulasi base demand. Untuk kolom Join field dan Target field , isikan field yang
digunakan sebagai acuan yang dimiliki oleh kedua data dari atribut vektor akumulasi base
demand dan atribut vektor Junction. Kemudian klik OK.

20. Klik Ok apabila sudah sukses melakukan join table.
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21. Buka Attribut table dari Junction, dengan cara klik kanan Junction ► Open Attribute Table

22. Setelah terbuka, klik tool Open field Calculator atau memiliki icon
23. Centang pada Update existing field, pilih BaseDem pada menu dropdown. Pada kolom
Expression , pilih Field and Values di kolom samping Expression, pilih field yang berisikan
data akumulasi Base Demand yang akan di hitung. Apabila sudah, klik OK.

24. Untuk menyelesaikan editing, nonaktifkan editing dengan klik gambar pensil kuning.

25. Akan muncul pop up dialog, klik Save.
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MELENGKAPI PARAMETER RESERVOIR

Elevasi / Total Head Reservoir
1.

Untuk melengkapi parameter Reservoir, yang dilakukan adalah mengupdate total head
yang dapat diisi menggunakan elevasi topografi. Untuk caranya dapat dilakukan sama
seperti menambahkan atribut elevasi ke dalam junction. Namun karena Reservoir hanya
terdapat 1 feature saja, maka kita dapat langsung mengupdate ke dalam attribute table.
Untuk melengkapi parameter elevasi, masukkan layer raster dem yang bersumber dari
DEMNAS BIG yang telah didownload

2.

Lakukan zooming ke lokasi hingga cell raster terlihat jelas

3.

Klik Identify Feature pada toolbar
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4.

Klik cell yang terdekat dengan reservoir, jangan lupa pada Layers, sudah diselect dulu layer
demnas. Pada mode, pilih Layer selection pada menu dropdown. Akan muncul besaran
elevasi dalam satuan MDPL (meter diatas permukaan laut); dalam contoh ini tinggi
reservoir adalah 362 mdpl.

5.

Kemudian klik layer Reservoir, lakukan start editing dengan menekan simbol pensil

6.

Klik kanan layer Reservoir, pilih open attribute table

7.

Masukkan nilai elevasi pada kolom TotalHead, yaitu 362 .

8.

Untuk menyelesaikan editing, nonaktifkan editing dengan klik gambar pensil kuning.
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9.

Akan muncul pop up dialog, klik Save.

Exporting ke EPANET
1.

Untuk melakukan running model, dapat dilakukan di dalam QGIS maupun dapat dilanjutkan
melalui program EPANET. Untuk mengekspor data menjadi INP, klik Project ► Export to
EPANET .

2.

Pada INP file, klik

untuk memilih tempat penyimpanan, sedangkan pilih Open with

dengan mengklik
untuk mencari ekstensi EXE file EPANET. Biasanya berada di
C:\Program Files (x86)\EPANET 2.2 cari file bernama Epanet2w.exe

3.

Kemudian Klik Generate INP untuk menyimpan project dalam bentuk ekstensi INP. Untuk
membuka ekstensi INP di EPANET, klik File ► Import ► Network.

USAID IUWASH PLUS

MODUL PEMANFAATAN APLIKASI GIS BAGI PDAM

|

89

4.

Pilih lokasi penyimpanan file, klik Open untuk melanjutkan

5.

File siap untuk dianalisis lebih lanjut di EPANET
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10 PLUGIN QGIS
QGIS memiliki plugin yang dikembangkan oleh komunitas dan para penggunanya untuk
membantu melakukan pekerjaan GIS. Repositori plugin yang tersedia dapat ditemukan di situs
https://plugins.qgis.org/ atau situs masing-masing GIS. Pada contoh ini kita akan

menginstall plugin yang ada pada repositori QGIS. Terdapat dua cara untuk menginstall, yaitu
melalui QGIS dan melalui File Explorer.
10.1 INSTALASI PLUGIN VIA PLUGIN MANAGER
Untuk menginstall plugin, kita dapat masuk ke menu Plugins►Manage and Install Plugin ,
kemudian jendela Plugin Manager akan dimuat.

Pada tab All, kita dapat mencari plugin pada kolom Search, kita dapat mengetikkan nama fungsi
dari plugin yang diinginkan, misalnya untuk plugin Group Stats , pilih plugin yang dimaksud
kemudian klik Install Plugin untuk menginstallnya. Plugin akan terdownload dan setelah
selesai maka akan muncul secara otomatis di tool bar, Group Stats akan muncul dengan logo
.
Instalasi Plugin via File ZIP
Untuk plugin yang tidak tersedia dalam repositori QGIS, atau plugin ekperimental, kita dapat
mengunduhnya dari laman web https://plugins.qgis.org/ . Misalnya untuk plugin

QConsolidate, kita dapat mencarinya (search) di situs plugins QGIS, kemudian mendownload
dengan klik tombol Download Latest dalam format ZIP.
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File ZIP tersebut dapat dimuat ke dalam Plugin Manager pada tab Install From Zip. Klik …
untuk mencari lokasi file ZIP dari plugin yang diinginkan, klik Install Plugin, maka plugin akan
akan terinstall.
Plugin yang biasanya digunakan di PDAM
Berikut ini adalah beberapa plugin yang biasanya digunakan dalam aktivitas pembangunan data
dan analisis spasial di PDAM:
Nama Plugin
Group Stats

QGISRed

AusMap

OpenLayers
DisconnectedIsland
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Fungsi
Merangkum tabel atribut menjadi pivot
table, berguna untuk merangkum data tabel
yang banyak dalam kategori yang sama
Melakukan analisis dan pemodelan hidrologi
EPANET (mendeskripsikan data,
menghitung analisis aliran), melakukan
impor/ekspor ke EPANET
Menampilkan background Google
Maps/Satellite untuk membantu melakukan
dijitasi
Untuk menampilkan background citra
satelit/peta lain yang sesuai
Menghitung keterhubungan jaringan pipa
yang telah ada, jaringan yang tidak
terhubung akan ditampilkan dalam warna
yang berbeda
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Situs
https://anitagraser.com/2013/02/
02/group-stats-tutorial/
https://www.iiama.upv.es/iiama/en/
technologytransfer/software/qgisred-i.html
https://watermodelling.com.au/tool
s/ausmap/

https://www.afrigis.co.za/opensource-plug-in-for-road-networkanalyses/
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11 LAYOUT PETA
Layout dibutuhkan untuk menampilkan. Pada bagian ini akan dibahas cara melakukan layout peta
sesuai kaidah.
Berikut ini beberapa komponen dalam layout peta:
•

Isi Peta, berisi tampilan layer-layer yang telah diatur simbologi (warna, label, klasifikasi)

•

Informasi Tepi, berisi informasi pendukung isi peta, yang dapat berisi Judul, Arah Utara,
Skala, Keterangan/Legenda, Nama Pembuat, dan garis koordinat

11.1 MENYUSUN ISI PETA
Sebuah peta yang dicetak atau dipublikasikan, digunakan untuk menampilkan infomasi yang
dianggap penting oleh pembuatnya. Informasi yang ingin disampaikan harus ada beberapa kaidah
penting yang harus diperhatikan dalam menyusun isi peta.
•

Memastikan informasi sampai kepada pembaca peta sesuai maksud pembuatnya, karena
peta harus dapat menjelaskan dirinya sendiri

•

Layer tidak menutupi layer lainnya, sehingga layer harus disusun berurutan dari elemen
yang paling kecil ke paling besar, yaitu titik, garis, dan poligon.

•

Layer yang memiliki informasi utama sebuah peta harus ditampilkan lebih menonjol
daripada layer lainnya. Misalnya jika ingin menampilkan Peta Sebaran Pelanggan di Kota A,
layer Pelanggan harus lebih terlihat (misalnya dengan warna yang lebih mencolok, atau
ukuran huruf yang lebih besar) daripada layer pendukung lainnya, misalnya jalan dan
jaringan pipa, dan layer Kota A kelihatan lebih terang daripada lota lain di sekitarnya.

Untuk mengatur tampilan isi layer dan label peta, kita dapat mengaktifkan Layer Styling Panel,
dengan klik kanan pada bagian kosong di atas, kemudian centang pada bagian Layer Styling Panel

Pada bagian ini akan membahas cara menampilkan informasi rata-rata pemakaian air pelanggan
1.

Memuat semua layer yang dibutuhkan, menggunakan Layer►Add Vector Layer .
Untuk contoh kali ini menggunakan data vektor titik pelanggan , jaringan

pipa , jaringan jalan , dan menggunakan backgorund Openstreetmap dari plugin
OpenLayers.

2.

Atur posisi layer sesuai dimensinya mulai dari atas dari dimensi yang paling kecil sebagai
berikut: titik, garis, polygon. Posisi layer dapat diatur dengan menggunakan drag and

drop pada layer list yang ada. Sehingga berturut-turut dari atas ke bawah adalah: data
titik pelanggan , jaringan pipa , dan jaringan jalan .

3.

Mengatur style setiap layer yang dimuat, pengaturan style dibutuhkan untuk
mengatur tampilan agar sesuai kebutuhan saat dicetak/dipublikasikan. Sebuah layer dapat
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ditampilkan dalam berbagai pilihan metode, yaitu Single/Simple (1 layer dengan 1 simbol,
misalnya semua titik pelanggan berwarna biru), Categorized (1 layer dengan
beberapa simbol kategori, misalnya titik pelanggan ditampilkan menurut kelas pelanggan),
Graduated (1 layer dengan beberapa simbol kelas, misalnya titik pelanggan ditampilkan
menurut rata-rata pemakaian, seperti 0-10, 10-20, dst), dan Rule Based (menurut aturan
yang didefinisikan sendiri, misalnya hanya menampilkan pelanggan dengan pemakaian lebih
dari 20).
Gambar 36. Layeryang sama dapat digambarkan berbeda dengan pengaturan simbologi yang
berbeda

a.

Mengatur Style fitur titik, pilih layer Titik Pelanggan hingga berwarna biru pada layer
list, pada jendela layer styling yang sudah diaktifkan, klik tab Symbology, secara default titik
akan ditampilkan secara sederhana dengan Simple Marker; karena kita hendak membuat
peta pemakaian air setiap pelanggan kita dapat menggantinya dengan memilih Graduated
Symbol. Kemudian atur Value (nilai yang ditampilkan) dengan kolom Pemakaian . Pilih
Method Size, mode Pretty Breaks, dengan Classes (jumlah kelas) 5 . Klik Apply untuk

mengaplikasikan pengaturan simbologi. Titik pelanggan akan ditampilkan dengan ukuran
yang berbeda, semakin besar ukurannya berarti pemakaian semakin besar.
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b.

Mengatur Style fitur garis, pilih layer Pipa hingga berwarna biru pada layer list, pada
jendela layer styling yang sudah diaktifkan, klik tab Symbology. secara default garis akan
ditampilkan secara sederhana dengan Single Symbol; kita dapat menggantinya dengan
memilih Categorized Symbol. Kemudian atur Value (nilai yang ditampilkan) dengan
kolom DIAMETER , kemudian pada Color Ramp pilih Random Colors.
1. Untuk mengganti warna dan garis yang ditampilkan, misalnya menjadi garis putusputus, yang ditampilkan oleh layer garis (dapat digunakan juga oleh layer lainnya)
karena Random Colors, kita dapat melakukan double klik pada simbol yang
ingin diubah warnanya.

Gambar 37. Hasil pengaturan style titik(kanan), tiap titik ditampilkan dengan ukuran berbeda untuk
setiap nilai pemakaian

2. Selanjutnya, klik pada bagian Simple Line, maka akan muncul detil pengaturan yang
dapat kita lakukan, mulai dari Color (warna), Stroke Width (tebal garis), Offset (garis
digambarkan secara offset dari garis sebenarnya), Join Style (bentuk render pertemuan
garis dengan garis lainnya), dan Cap Style (bentuk render ujung garis). Untuk
mengubah warna kita dapat memilihnya pada bagian Color dengan memilih warna
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yang sesuai pada roda warna. Setelah selesai mengatur warna dan bentuk garis, klik
OK untuk menyimpan pengaturan style yang baru.
Gambar 38 Hasil pengaturan style garis(kanan), tiap garis ditampilkan dengan warna berbeda untuk
setiap diameter pipa

3. Mengatur Style fitur area/poligon, pilih layer Kawasan_Layanan_ hingga
berwarna biru pada layer list, pada jendela layer styling yang sudah diaktifkan, klik tab
Symbology. secara default garis akan ditampilkan secara sederhana dengan Single
Symbol; kita akan mengganti warna isi (fill color) agar tidak ada warna dan garis tepi
(stroke) tebal dan putus-putus.
4. Untuk mengganti warna isi dan garis tepi yang ditampilkan, Klik pada bagian Simple
Fill, kemudian ubah Fill Style dari Solid menjadi No Brush, dan Stroke Style menjadi
Dash Line atau Dot Line agar garis tepi menjadi putus-putus. Dan Stroke Width
diatur lebih tebal menjadi 0.8 .
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Gambar 39Hasil pengaturan style poligon(kanan), poligon ditampilkan dengan garis putus-putus
dengan label nama zona

5. Selanjutnya kita dapat mengatur Label dengan masuk ke tab Labelling, kemudian
mengubah No Labels menjadi Single Labels. Pada bagian Value, pilih kolom yang
hendak ditampilkan labelnya. Karena kita hendak menampilkan Nama Zona, gunakan
kolom NMZONA sebagai label. Klik OK untuk menyimpan pengaturan label.
11.2 MEMBUAT LAYOUT DAN MENYUSUN INFORMASI TEPI
Sebuah peta yang hendak dipublikasikan harus berupa susunan/layout dari elemen-elemen peta
yang dicetak. Elemen tersebut adalah isi peta, judul, informasi skala, koordinat, legenda, inset,
dan keterangan lainnya (nama pembuat, waktu pembuatan, keterangan sistem koordinat).

Setelah semua data yang diperlukan telah dimuat dan diatur style-nya, kita dapat membuat
layout peta yang sesuai untuk dicetak atau dipublikasikan. Buka Composer denggan menu
Project ► New Print Layout ,akan keluar jendela untuk memberi nama judul layout yang akan
dibuat. Pada isian tersebut berikan judul yang sesuai Peta_Jaringan . Klik OK dan Map
Composer akan terbuka.

Terdapat beberapa tombol navigasi yang membantu kita melakukan layout, yaitu:
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Navigasi

Fungsi

Refresh

Memperbarui tampilan peta yang ditampilkan

Zoom In

Memperbesar tampilan layout (zoom in)

Zoom Out

Memperkecil tampilan layout (zoom out)

Zoom to 100%

Membuat ukuran layout sama seperti di cetak (100%)

Zoom Full

Memperbesar hingga seluruh elemen peta terlihat

Undo

Kembali ke langkah sebelumnya(undo)

Redo

Ulang langkah yang sudah di-undo

Berikut hal yang dapat kita atur dalam Map Composer:
1.

Ukuran Kertas, pada QGIS 3.x ukuran kertas dapat diatur dengan klik kanan pada gambar
kertas, kemudian klik Page Properties…. Di bagian sebelah kanan pada jendela Item
Properties akan muncul pengaturan ukuran kertas (Size); kita dapat memilih A4 , dengan
orientasi(Orientation) kertas membentang/ Landscape .

2.

Garis bantu/Guides untuk membantu kita menaruh elemen-elemen peta dapat kita buat
dengan klik tab Guides di sebelah kanan. Kemudian kita dapat menambahkan garis bantu
Horizontal Guides dan Vertical Guides dengan klik +, dengan pengaturan sebagai berikut:
a.

Horizontal: 5 , 205

b. Vertical: 5 , 212 , 217 , 292
Setelah menambahkan Guides akan muncul garis berwarna merah pada lembar kerja yang
membantu kita menempatkan elemen-elemen peta.
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3.

Menambahkan Isi Peta, klik pada menu Add Item► Add Map untuk menambahkan peta
yang tampil pada window QGIS. Selanjutnya kita dapat melakukan drag and drop pada
lembar kerja sesuai garis bantu yang telah dibuat untuk menampilkan peta.

4.

Jika belum sesuai, atur posisi peta pada lembar kerja composer, untuk menggeser Map
(garis luar) dapat menggunakan Select/Move Item, sedangkan untuk menggeser bagian
isi dalam peta gunakan
Move Content.

5.

Atur skala peta pada Item Properties pada bagian Scale agar skala peta sesuai dengan
ukuran canvas, dengan mengetik secara manual. Pada contoh ini gunakan skala 3000 . Jika
tampilan peta sudah sesuai, beri centang pada bagian Lock layers dan Lock styles
for layers untuk mengunci tampilan pada composer, sehingga bila dilakukan perubahan
pada lembar kerja di QGIS tidak akan berpengaruh pada peta yang ditampilkan. Centang
pada bagian Frame untuk memunculkan garis tepi peta.

6.

Menambahkan judul atau teks lainnya dapat menggunakan menu Add Item► Add Label .
Buat kotak untuk judul dengan drag and drop pada lembar kerja. Kemudian pada Item
Properties ketik judul peta yang sesuai, misalnya Jaringan Pipa di Zona A
dan Zona B . Kita dapat mengatur Jenis, Ukuran, dan Style huruf melalui Font. Pada

contoh ini menggunakan huruf Arial , Bold , dan ukuran 14 . Dan penempatan dapat
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diatur dengan memilih Horizontal Aligment Center dan Vertical Alignment
Middle. Centang pada bagian Frame untuk memunculkan garis tepi judul.

7.

Menambahkan skala dapat menggunakan menu Add Item► Add Scale Bar . Buat kotak
untuk skala dengan drag and drop pada lembar kerja. Kemudian pada Item Properties
kita dapat mengatur Style dengan Single Box, Jumlah segmen masing-masing di kiri(left)
2 dan kanan(right) 2 . Kemudian gunakan panjang bar (Fixed Width) 50 units . Untuk
menampilkan skala dalam bentuk lain, kita dapat mengganti Style dari Single Box menjadi
lainnya, seperti Numeric, Double Box, Line Ticks.

8.

Menambahkan legenda dapat menggunakan menu Add Item► Add Legend . Buat kotak
untuk Legenda dengan drag and drop pada lembar kerja. Kemudian pada Item Properties
kita dapat mengatur Title (ketik Keterangan sebagai judul legenda), Arrangement (pilih
Symbols on Left). Klik tombol Filter untuk menampilkan hanya fitur yang muncul di
dalam peta.

9.

Menambahkan penunjuk arah utara (North Arrow) dapat menggunakan menu Add Item►
Add North Arrow . Buat kotak untuk penunjuk arah dengan drag and drop pada lembar
kerja. Kemudian pada Item Properties kita dapat mengatur Placement, pilih Middle
agar panah berada tepat di tengah-tengah kotak yang dibuat. Untuk mengganti bentuk
panah yang digunakan, klik pada Search Directories, dan pilih file yang sesuai untuk
North Arrow.

10. Menambahkan inset peta; inset peta digunakan untuk mengetahui lokasi relatif isi peta
terhadap daerah di sekitarnya.
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Gambar 40 Inset peta yang ditampilkan di kanan bawah dengan kotak merah

a.

b.

Muat peta inset yang diinginkan, pada contoh ini menggunakan basemap OpenstreetMap
dari plugin Openlayers; yang dimuat pada jendela utama QGIS, bukan composer.
Tambahkan dengan menu Web►Openlayers Plugin►Openstreetmap►Openstreetmap .
Sembunyikan layer lain, sehingga hanya Openstreetmap saja yang tampil.
Dapat dilakukan dengan menambahkan map baru klik pada menu Add Item► Add Map
untuk menambahkan peta yang tampil pada window QGIS. Selanjutnya kita dapat
melakukan drag and drop pada lembar kerja sesuai garis bantu yang telah dibuat untuk
menampilkan peta. Biasanya skala inset peta yang digunakan lebih kecil daripada skala peta
utama, sehingga kita akan menggunakan skala 50000 sebagai inset peta. Jika tampilan
peta sudah sesuai, beri centang pada bagian Lock layers dan Lock styles for layers

untuk mengunci tampilan pada composer. Untuk menampilkan penanda lokasi peta utama,
pada Item Properties pilih tab Overviews dan klik + untuk menambahkan penanda
Overview. Centang pada Draw Overview, dan pilih Map 1 sebagai Map Utama. Kotak
merah transparan akan ditampilkan pada peta yang baru ditambahkan.

11. Untuk menambahkan gambar lainnya, misalnya logo perusahaan, dapat menggunakan menu
Add Item►
Add Picture kemudian memilih gambar yang sesuai dari Image Source
atau Search Directories.
12. Untuk menambahkan kotak pembatas elemen tepi, misalnya untuk membatasi judul, skala,
dan legenda dapat menggunakan menu Add Item► Add Shape►Add Rectangle
kemudian drag and drop untuk membuat kotak. Untuk mengubah warna dan garis tepi
kotak, kita dapat klik pada Item Properties kemudian atur pada tab Style. Tambahkan
pembatas hingga semua elemen terlihat rapi.
13. Mengekspor hasil layout dapat dilakukan dengan menu Layout►Export as Images untuk
menyimpan sebagai gambar. Tentukan lokasi penyimpanan, klik OK, kemudian tentukan
resolusi Export Resolution, biasanya 300 dpi sudah cukup untuk dicetak atau ditampilkan
dalam dokumen.
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