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9. ANALISIS SPASIAL
A. Extract
1. Clip

Digunakan untuk memotong polygon berdasarkan bentuk dari polygon lainnya.
Feature yang terbentuk sebagai output yaitu feature yang bertindihan antara input dan
clip feature. Misalnya untuk membuat feature baru (output) berupa kelerengan
Kabupaten Bogor, feature data kelerengan Provinsi Jawa Barat (input) dipotong dengan
menggunakan feature batas Kabupaten Bogor (Clip Feature).
2. Select

Digunakan untuk membuat feature baru berdasarkan seleksi dari Query Builder.
Misalnya pada satu feature penutupan lahan terdapat 13 penutupan lahan. Kita ingin
membuat satu feature baru (misalnya feature Hutan Lahan Kering Primer) berdasarkan
kelas penutupan lahan tersebut, maka cara seperti gambar di atas yang dikerjakan.
3. Split
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Digunakan untuk memisahkan / memotong suatu feature berdasarkan bagianbagian tertentu. Misalnya kita memiliki feature penutupan lahan di pulau jawa (input).
Dengan menggunakan satu feature batas administrasi / provinsi (split feature), kita dapat
membuat data penutupan lahan di setiap provinsinya(output).
B. Overlay
1. Erese

Digunakan untuk membuat feature dari hasil menghapusan suatu feature polygon
(input)berdasarkan bentuk feature polygon penhapusnya (erase feature).
2. Identify

Membuat feature baru dengan bentuk yang sama dengan feature input, tapi
dengan attribute baru dari hasil tumpang tindih (terbentuk batas baru).

3. Intersect
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Membuat feature baru hasil tumpang tindih dari dua feature yang berbeda.
4. Spatial join
Digunakan untuk menambahkan keterangan / field pada attribute dengan data
attribute join feature berdasarkan lokasi geografisnya. Tool ini biasanya menjawab
pertanyaan seperti “Apa nama-nama desa yang dilewati oleh sungai Melawi, Kalimantan
Barat?” atau “ Dimana paling banyak dijumpai spesies Megophrys nasuta berdasarkan
kelas ketinggian, kelerengan, dan suhu di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan?”
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Pada tabel diatas misalnya, dari hasil spasial join antara feature jaringan sungai
(polyline) dengan feature Desa Kecamata Melawi (polygon), sudah dapat menjawab
pertanyaan “apa nama sungai yang melewati Desa Nanga Kesangai?”
5. Symmetrical Difference

Membentuk feature baru dengan bentuk luar hasil gabungan kedua feature
sebelumnya dan bagian dalam yang terhapus karena tumpang tindih.
6. Union

Menggabungkan dua feature / lebih. Hanya bisa untuk feature polygon. Batasbatas antar polygon dalam feature output akan dipertahankan sesuai dengan feature
inputnya.

Spatial Database Analysis Facilities (SDAF)
LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN DAN PERMODELAN SPASIAL
DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A n a l i s i s S p a s i a l | 55

7. Update

Menggabungkan dua feature / lebih. Hanya bisa untuk feature polygon. Batasbatas antar polygon dalam feature output akan berubah sesuai dengan feature inputnya.
C. Proximity
1. Buffer

Digunakan untuk membuat feature baru berasarkan penambahan luasan (optional
; bisa seluruh atau samping) pada jarak / radius tertentu dari titik / garis / batas feature
input.
2. Multiple Buffer

Digunakan untuk membuat lebih dari satu buffer secara berurutan. Tool ini
biasanya digunakan untuk mengetahui distance pada jarak-jarak terentu secara sistematis.
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