
Prosiding Seminar Sains dan Teknologi FMIPA Unmul
Vol. 1 No. 1 Juli 2016, Samarinda, Indonesia

ISSN : 2528 - 0988

57

SISTEM INFORMASI GEOGRAFI PEMETAAN ZONA NILAI TANAH KOTA
SAMARINDA MENGGUNAKAN FRAMEWORK PMAPPER

Fachrozy AP1,*, Fahrul Agus2, Zainal Arifin2

1Laboratorium Robotics And Embedded System, Fakultas MIPA, Universitas Mulawarman
2Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Mulawarman

*Corresponding Author: fachrozyap@gmail.com

Abstrak Sistem Informasi Geografis sangat penting untuk dijadikan bahan analisis dalam
perencanaan pembangunan kota. Informasi harga tanah di dalam perencanaan pembangunan
kota sangat diperlukan karena semakin pesat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Masih
minimnya aplikasi pemetaan harga tanah di Kota Samarinda  dalam menyajikan informasi
mengenai zona nilai tanah yang mudah diakses, menyebabkan sebagian masyarakat tidak
mengetahui harga pasaran tanah yang dimilikinya, sehingga harga yang ditawarkan atau diajukan
oleh pihak pembeli atau penjual menjadi tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran sesuai
dengan zona dimana tanah tersebut berada. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi
Sistem Informasi Geografis pemetaan zona nilai tanah Kota Samarinda menggunakan framework
Pmapper. Penelitian ini juga telah menghasilkan aplikasi WebGIS landprice berbasis framework
Pmapper yang dapat menampilkan peta zona nilai tanah wilayah Kota Samarinda.

Kata Kunci : Samarinda, Zona Nilai Tanah, WebGIS, framework Pmapper, landprice.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang
begitu pesat telah merambah ke berbagai
sektor salah satunya sektor di bidang
pertanahan. Perkembangan teknologi
informasi dalam hal ini Sistem Informasi
Geografis (SIG) merupakan salah satu
contoh dari kemajuan di bidang keilmuan dan
teknologi, oleh karena itu semakin banyak
pihak atau instansi pemerintahan yang
membutuhkan data Sistem Informasi
Geografis sebagai salah satu data olahan
yang sangat penting untuk dijadikan bahan
analisis untuk membuat suatu perencanaan
pembangunan kota.

Teknologi SIG tidak hanya digunakan
dalam pendataan dan pengelompokkan
basis data spasial tetapi juga digunakan
untuk analisis spasial mengenai kejadian
atau fenomena yang ada di muka bumi
sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kemampuan analisis SIG inilah yang coba
dimanfaatkan secara maksimal dalam
pemetaan harga tanah, dengan harapan
untuk efisiensi dalam prosesnya.

Informasi harga tanah di dalam
perencanaan pembangunan kota sangat
diperlukan karena semakin pesat dan
tingginya laju pertumbuhan penduduk. Salah
satu teknologi yang dapat digunakan untuk
untuk memudahkan masyarakat memperoleh
informasi tentang harga tanah adalah Sistem
Informasi Geografis.

Masih minimnya aplikasi pemetaan harga
tanah di Kota Samarinda dalam menyajikan
informasi mengenai pemetaan zona nilai
tanah yang mudah diakses, menyebabkan
sebagian masyarakat tidak mengetahui
harga pasaran tanah yang dimilikinya,
sehingga harga yang ditawarkan atau
diajukan oleh pihak pembeli atau penjual
menjadi tidak sesuai dengan harga yang ada
di pasaran sesuai dengan zona dimana
tanah tersebut berada.

Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan, penulis tertarik untuk membangun
sebuah aplikasi pemetaan zona nilai tanah
perkotaan melalui studi kasus Kota
Samarinda yang dibentuk kategori harga
tanah berdasarkan wilayah adminitratif Kota
Samarinda. Pemetaan harga tanah ini akan
terintegrasi dengan suatu Sistem Informasi
Geografis yang mampu menampilkan hasil
peta tersebut berbasis WebGIS.

Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini adalah

”Bagaimana membuat aplikasi Sistem
Informasi Geografis pemetaan zona nilai
tanah Kota Samarinda menggunakan
framework Pmapper”.

Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang
telah diuraikan agar permasalahan tidak
meluas, maka masalah dibatasi pada :
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1. Visualisasi peta yang ditampilkan di
WebGIS merupakan peta hasil
pengolahan menggunakan software
ArcGIS.

2. Peta yang akan ditampilkan adalah
peta hasil dari interpolasi kriging
harga tanah Kota Samarinda yang
kemudian di overlay dengan peta
administatif Kota Samarinda.

3. Informasi yang ditampilkan pada
peta berupa harga tanah yang terdiri
dari class atau kategori harga tanah,
harga minimum dan maksimum dari
harga tanah, peta jaringan jalan,
serta nama wilayah di Kota
Samarinda.

4. Terdapat beberapa fasilitas
pendukung pada tampilan digitasi
peta seperti fungsi zoom in, zoom
out, pencarian harga tanah
berdasarkan kelurahan, dan
deskripsi harga tanah di wilayah
terkait.

5. Terdapat beberapa wilayah yang
tidak terkena interpolasi karena
terbatasnya cakupan data sampel
yang di olah. Daerah yang tidak
terkena interpolasi antara lain
sebagian daerah Kelurahan Sungai
Siring, Sempaja Utara, Loa Bahu,
Loa Bakung, Loa Buah, Tani Aman,
Simpang Pasir, Handil Bakti,
Bukuan, dan Bantuas.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat
aplikasi untuk pemetaan zona nilai tanah
berbasis WebGIS mengunakan framework
Pmapper.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan
dapat memberikan manfaat antara lain :
1. Merupakan penerapan dan

pengembangan dari ilmu pengetahuan
dan teknologi dibidang sistem informasi
geografi.

2. Memberikan informasi kepada
masyarakat tentang harga tanah yang
ada di wilayah Kota Samarinda.

Teori

Sistem Informasi Geografis
Sistem Informasi Geografis (SIG)

diartikan sebagai sistem informasi yang

digunakan untuk memasukkan, menyimpan,
memanggil kembali, mengolah, menganalisis
dan menghasilkan data bereferensi geografis
atau data geospasial, untuk mendukung
pengambilan keputusan dalam perencanaan
dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber
daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas
kota, dan pelayanan umum lainnya.

SIG sebagai sistem komputer yang
digunakan untuk memanipulasi data
geografi. Sistem ini diimplementasikan
dengan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang berfungsi untuk akusisi dan
verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan
data, perubahan dan pembaharuan data,
manajemen dan pertukaran data, manipulasi
data, pemanggilan dan presentasi data serta
analisa data (Bernhardsen, 2002).

Framework Pmapper
Pmapper merupakan suatu framework

yang menawarkan fungsi luas dan berbagai
konfigurasi untuk memfasilitasi setup dari
aplikasi MapServer berbasis PHP /
MapScript.  Pmapper merupakan salah satu
framework atau tool yang dapat digunakan
untuk membangun aplikasi pemetaan (SIG)
yang berbasiskan layanan web. Framework
ini telah dikembangkan oleh DM Solutions
Group dengan tujuan untuk menghasilkan
lingkungan kerja yang sangat customizable
dan adapTabel dalam pendistribusian dan
pengelolaan aplikasi-aplikasi web-mapping.
Dapat di lihat di website resminya
http://www.pmapper.net dalam (Amaludin,
2015).

Pmapper merupakan salah satu
Framework terbaik dalam pembuatan
webgis. Ada bermacam-macam framework
webgis sebenanrnya namun yang cukup
handal adalah framework pmapper. Pmapper
menawarkan fungsionalitas yang cukup luas,
konfigurasi yang mudah dan sederhana
untuk menfasiliasi setup MapServer.
Framework ini menggunakan bahasa
pemrograman PHP / Mapscript.

Berikut fungsi atau fitur yang telah
disediakan oleh pmapper antara lain:

1. DHTML (DOM): Zoom atau pan,
desain antar mukanya tidak
menggunakan frame.

2. Zoom / Pan dapat dijalankan melalui
keyboard, melalui peta referensi,
melalui slider, dan melalui mouse.

3. XML Config Configuration:
Konfigurasi yang sangat mudah
menggunakan file XML.
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4. Query Function: Pampper
mendukung query seperti select,
identity, dan search.

5. Fungsi Pencarian yang bagus dan
lengkap.

6. Layout yang fleksible untuk hasil
query.

7. XHTML Versi 1.0.
8. Pop up Windows Dialog

menggunakan DHTML.
9. Banyak variasi style untuk legenda

Kota Samarinda
Kota Samarinda merupakan ibukota

provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta
salah satu kota terbesar di Kalimantan. Kota
Samarinda memiliki luas wilayah sebesar
718 km2. Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik Kota Samarinda pada tahun
2013 Kota Samarinda memiliki jumlah
penduduk sebesar 805.688 jiwa.

Seluruh wilayah Kota Samarinda
berbatasan langsung dengan Kabupaten
Kutai Kartanegara. Secara geografis, Kota
Samarinda terletak di wilayah khatulistiwa
dengan koordinat di antara 0°21'81"–
1°09'16" LS dan 116°15'16"–117°24'16" BT.
Wilayah Kota Samarinda berbatasan dengan
Kecamatan Tenggarong Seberang dan
Muara Badak di sebelah barat, Kecamatan
Muara Badak,Anggana dan Sanga-Sanga di
sebelah timur, Kecamatan Muara Badak di
bagian utara, serta Kecamatan Loa Janan di
sebelah selatan. (samarindakota.go.id)

Alat Pengembangan Sistem
Menggunakan UML

UML (Unified Modeling Language) adalah
‘bahasa’ pemodelan untuk sistem atau
perangkat lunak yang berparadigma
‘berorientasi objek’. Pemodelan (modeling)
sesungguhnya digunakan untuk
penyederhanaan permasalahan-
permasalahan yang kompleks sedemikian
rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan
dipahami. (Nugroho, 2010).

Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai
Tanah

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan area
yang menggambarkan nilai tanah yang
relative sama, sekumpulan bidang tanah di
dalamnya yang batasannya bersifat imajiner
ataupun nyata sesuai penggunaan tanah dan
mempunyai perbedaan nilai antara yang satu

dengan yang lainnya berdasarkan analisis
perbandingan harga pasar dan biaya.

Peta ZNT adalah peta yang
menggambarkan suatu zona geografis yang
terdiri atas sekelompok objek pajak yang
mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata
(NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan
atau pemilikan objek pajak dalam satu
wilayah adminstrasi desa atau kelurahan.
(Adhi, dkk. 2015).

Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan Data
Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan

data-data yang diperlukan dalam kegiatan
penelitian. Data-data tersebut berupa data
titik koordinat harga tanah Kota Samarinda,
peta administrasi Kota Samarinda, dan peta
jaringan jalan Kota Samarinda. Data-data ini
diperoleh dari instansi terkait. Data sampel
harga tanah Kota Samarinda diperoleh dari
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Timur.

Perancangan Sistem
Pada tahap analisis sistem, sebuah alur

dirancang oleh penulis, yang terdiri dari
beberapa bagian yang merupakan
implementasi dari fungsi-fungsi penting yang
dapat diakses oleh pengunjung web
landprice. Secara garis besar, sistem
difungsikan sebagai berikut:
a. Menu tampilan data artikel terkait;
b. Menu halaman admin;
c. Aplikasi pencarian harga tanah

berdasarkan kelurahan;
Dari beberapa fungsi yang telah

disebutkan, proses dari sistem dibagi
menjadi enam jenis, yaitu penampil data
artikel terkait, pengunduh untuk peta harga
tanah versi mobile, CRUD data, penampil
peta, dan pencarian harga tanah
berdasarkan kelurahan.

Gambar 1 menjelaskan bahwa aktor pada
penggunaan sistem terbagi menjadi dua
bagian berdasarkan fungsinya masing-
masing yaitu: user yang bertindak sebagai
aktor yang dapat mengakses ketiga fungsi
sistem yang merupakan skenario dari penulis
serta user yang berperan sebagai admin
yang dapat mengakses keenam fungsi
utama dari sistem karena admin memiliki 1
keistimewaan dari user biasa yaitu mampu
melakukan proses CRUD data pada website
secara langsung setelah melakukan proses
login.
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Gambar 1. Usecase diagram

Gambar 2 menjelaskan urutan perintah
dan pesan yang terjadi pada sistem ketika
seorang pengunjung website mengakses
laman WebGIS yang tersedia di website.
Objek yang terlibat antara lain: Pengunjung
Website, Laman List Artikel, Laman Artikel
Lengkap, Tb_berita.

Secara garis besar menggambarkan
proses untuk pencarian harga tanah,
pencarian harga tanah pada website ini
dibatasi hanya berdasarkan kategori
kelurahan atau nama jalan. Terdapat 10
kecamatan serta 53 kelurahan, dan terdapat
5108 nama jalan yang terbagi lagi menjadi
jalan poros atau jalan utama dan gang-gang
yang terdapat di Kota Samarinda. Setelah
user memilih kategori pencarian maka user
dapat memasukkan nama yang ingin dicari.
Hasil yang ditampilkan dari fitur ini adalah
daftar zona nilai tanah dan harga tanah yang
ada di wilayah yang dicari beserta letak
wilayah tersebut.

Gambar 2. Sequence Diagram Pencarian
Harga Tanah

Landprice memiliki 2 bagian halaman
yang memiliki fungsinya masing-masing.
Bagian pertama merupakan halaman
WebGIS yang dapat digunakan oleh
pengunjung untuk memvisualisasikan peta
harga tanah yang ada di Kota Samarinda,
dimana pada bagian ini pengunjung dapat
melakukan pencarian harga tanah pada
wilayah kelurahan yang ingin diketahui serta
juga dapat melihat kategori harga tanah
sesuai dengan  zona harganya. WebGIS ini
menampung attribut-atribut informasi ke
dalam tabel yang telah dibuat pada aplikasi
ArcGIS, sehingga untuk basis data nya
sudah ter include ke dalam file shp dari
masing-masing layer.

Implementasi Sistem
Perancangan interface dilakukan setelah

perancangan-perancangan logika dan alur
sistem utama telah diselesaikan, dalam
tahapan ini dirancang antarmuka yang akan
ditampilkan oleh sistem kepada pengguna
dan admin.

Interface pada landprice dibagi menjadi
dua bagian yaitu Bagian pertama merupakan
halaman web portal yang dapat digunakan
oleh pengunjung untuk mengetahui informasi
informasi terkait serta menjadi halaman
utama dari website ini seperti pada Gambar
3, bagian kedua merupakan halaman
WebGIS yang dapat digunakan oleh
pengunjung untuk memvisualisasikan peta
harga tanah yang ada di Kota Samarinda
seperti pada Gambar 4

Gambar 3. Tampilan Halaman Utama
Website
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Gambar 4. Tampilan Halaman WebGIS

Pengujian Sistem
Pengujian sistem yang dibangun,

dilakukan agar dapat menunjukan bahwa
perangkat lunak telah mampu bekerja sesuai
dengan spesifikasi dari kebutuhannya.
Pengujian sistem yang berdasarkan pada
metode Black Box akan dilakukan selama
proses implementasi untuk mengetahui
apakah sistem mampu melakukan fungsinya
sesuai yang diharapkan. Pengujian
fungsional dilakukan agar dapat diketahui
bagaimana sistem yang dibangun dalam
melakukan proses pengambilan data yang
dilakukan setiap fungsi. Analisis juga
dilakukan untuk mengetahui hasil dari
pengujian sistem agar didapatkan
kesimpulan dari pengembangan sistem yang
telah dibangun.

Hasil Pengujian
Pengujian black box berfokus pada

persyaratan fungsional perangkat lunak,
berikut hasil pengujian selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian

N

o

Form

yang diuji

Pengujian Jenis

Pengujian

Kesimpu

lan

1
Halaman

Utama

Klik Artikel Black Box Berhasil

Klik “Baca

Selengkapnya”

pada halaman

artikel

Black Box Berhasil

Klik Arsip Black Box Berhasil

Klik ”Download”

pada halaman

file

Black Box Berhasil

Klik WebGIS Black Box Berhasil

N

o

Form

yang diuji

Pengujian Jenis

Pengujian

Kesimpu

lan

2
Halaman
Admin

Klik

Manajemen

Artikel

Black Box Berhasil

Klik

Manajemen

File

Black Box Berhasil

3
Halaman

WebGIS

Tombol

Navigasi

Black Box Berhasil

Klik Search For Black Box Berhasil

Kesimpulan

Telah dibangun sebuah aplikasi
Pemetaan Harga Tanah Menggunakan
Metode Universal Kriging Berbasis WebGIS.
Nilai tanah tertinggi terdapat di pusat Kota
Samarinda yaitu di sepanjang Jalan Basuki
Rahmat dan sekitarnya, Jalan Seruni, Jalan
Anggrek, Jalan Dahlia, Jalan K.H Abul Hasan
dan sekitarnya, Jalan Agus Salim, Jalan
Stadion Timur dan Barat, Jalan Danau Toba,
Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Sungai
Berantas, dan Jalan Imam Bonjol. WebGIS
ini memiliki feature yang sangat membantu
dalam penggunaanya seperti search, identify
zooming, select, legenda dan fitur navigasi
lainnya.
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