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ANALISIS SPASIAL

Gabungan & Irisan
Pengurangan & Penjumlahan
Pembagian & Perkalian
Interpolasi
Pembobotan sederhana (Simple Weight)
Fungsi persamaan yang lebih kompleks
Regresi : f(x) = a + bx + cx2 , f (x) = a-b/a+b,
Logistik regresi :

Principle Component Analysis (Prinsip Komponen
Utama

ANALISIS SPASIAL
interpolasi
: memperkirakan nilai didalam daerah yg tidak
disurvei dengan menggunakan data di
sekitarnya yang diketahui

Mengapa perlu interpolasi ?

1

3/19/2012

Mengapa perlu interpolasi ?
• Pada konsep spasial, semua titik pada ruang
yang diamati harus terukur/mempunyai nilai
• Survey dilakukan dengan menggunakan
sampling ~ Tidak semua titik diukur/diamati
• Menghemat biaya & waktu, dengan
perbedaan hasil yang tidak signifikan
(sensus akan membutuhkan data yang tidak
terbatas jumlahnya)
• Merubah data yang diskret menjadi kontinyu

PERSAMAAN UMUM INTERPOLASI

Implements Tobler’s First law of Geography:
“everything is related to everything else, but close things are closely
related”

INTERPOLASI
• Interpolasi
 Interpolasi diskret (Discrete interpolation)
 Interpolasi kontinyu (Continue interpolation)
Interpolasi Diskret :
interpolasi dengan menggunakan asumsi bahwa nilai di antara titik
kontrol (diketahui nilainya) bukan merupakan nilai yang kontinyu
Interpolasi Kontinyu :
Interpolasi dengan menggunakan asumsi bahwa nilai di antara titik
kontrol yg diketahui nilainya, adalah kontinyu
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INTERPOLASI
• Interpolasi
estimasi nilai pada lokasi yang tidak termasuk di dalam
sampling pengukuran

 Zero-order Interpolation
 Thiessen Polygons
 Voronoi Polygons
 Dirichlet Cells

INTERPOLASI Diskret
Interpolasi Linier

INTERPOLASI Diskret
Thiessen Polygons/TIN (Triangulated
Irregular Network)
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INTERPOLASI
(TIN:Triangulated Irregular Network)

a
d
b
e

c

Sampel tanah untk estimasi pH

Yellow

a) 33 ft grid

Blue < 5.5
Green < 6.0

b) 66 ft grid

< 6.5

Orange< 7.0
Red > 7.0

c) 99 ft Grid

d) 131 ft grid

INTERPOLASI (Kontinyu)

Z = f (x)
Ada dua tipe :
• Inverse Distance
• Kriging
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Inverse Distance Weight

X = nilai yg diinterpolasi
Zi = nilai data ( ada sebanyak n)
Di = Jarak antara x dengan posisi setiap titik (ada sebanyak n)

B

C
berapa nilainya ?

A

D

KRIGING
• Berdasarkan model statistik :
Asumsi bahwa setiap titik di
dalam bentang alam saling
berhubungan dan mempunyai
sebuah trend
• Trend (persamaan matematis)
yang digunakan untuk
memprediksi titik yang tidak
memiliki data/informasi
• Trend yg digunakan biasanya
adalah semivariogram

Simple Weight :
Overlay dengan menggunakan pembobotan sederhana
• Menghitung nilai agregat/kumulatif dari dua atau lebih
coverage dengan memberikan bobot berbeda/sama pada tiap
coverage
• Penentuan bobot dapat dilakukan secara objective atau
subjective
• Penentuan bobot secara objective dilakukan berdasarkan
perhitungan statistik (fungsi regresi)
• Penentuan bobot secara subjective dilakukan dengan expert
judgement (perseorangan) atau panel dengan teknik
Analithycal Hierarkhy Process
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Pembobotan Subyektif

SKORING

Slope

Soil

Curah hujan

Skor > 175

Skor > 175

Litosol + Slope >15 %

Slope > 40 %

Kakisu 100 m
Kawasan Lindung PT.AMT dengan semua kriteria
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Simple Weight : AHP
• Membentuk pakar sesuai dengan topik penelitian/masalah
yang inign dipecahkan
• Membagikan kuisioner untuk diisi oleh pakar
• Mengolah kuisioner dengan menggunakansoftware expert
choice
• Menghitung bobot

Quantitatif (Regresi)
• Bobot ditentukan dengan menggunakan
konstanta persamaan yang digunakan.
• ( Regresi : f(x) = a + bx + cx2 , f (x) = a-b/a+b)
atau
Logistik regresi :
Prinsip Komponen Utama :
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