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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

III.1.  Data Penelitian 

 Data yang digunakan dalam  pelaksanaan “Evaluasi Kesesuaian Tata Letak 

Bangunan Terhadap Sempadan Jalan Di Kawasan Central Business District Kota 

Semarang” antara lain : 

a. Citra Satelit Quickbird terkoreksi tahun 2010. 

b. Peta Jaringan Jalan Kota Semarang. 

III.2. Wilayah Penelitian 

 Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di kawasan Central Business District 

Kota Semarang, yaitu Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, Jalan Thamrin, dan Jalan 

Gajahmada yang terletak pada bagian wilayah kota I Kota Semarang: 

 

Gambar III.1. Kawasan CBD Kota Semarang (Citra Quickbird) 

a. Jalan Pemuda 

Di jalan Pemuda dilakukan digitasi dari setiap tanah bangunan/ kavling, 

kemudaian dilakukan pengukuran mulai dari lebar bangunan, panjang kesesuaian 

bangunan, dan jarak bangunan terluar ke as jalan. Dengan mengacu pada Perda 
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No.14 Tahun 2011 tentang RDTRK 2011-2031 Jalan Pemuda termasuk jalan 

kolektor sekunder dengan ketentuan garis sempadan jalannya 23 meter. 

b. Jalan Pandanaran 

Di jalan Pandanaran dilakukan digitasi dari setiap tanah bangunan/ kavling, 

kemudaian dilakukan pengukuran mulai dari lebar bangunan, panjang kesesuaian 

bangunan, dan jarak bangunan terluar ke as jalan. Dengan mengacu pada Perda 

No.14 Tahun 2011 tentang RDTRK 2011-2031 Jalan Pandanaran termasuk jalan 

arteri sekunder dengan ketentuan garis sempadan jalannya 29 meter. 

c. Jalan Thamrin 

Di jalan Thamrin dilakukan digitasi dari setiap tanah bangunan/ kavling, 

kemudaian dilakukan pengukuran mulai dari lebar bangunan, panjang kesesuaian 

bangunan, dan jarak bangunan terluar ke as jalan. Dengan mengacu pada Perda 

No.14 Tahun 2011 tentang RDTRK 2011-2031 Jalan Thamrin termasuk jalan 

kolektor sekunder dengan ketentuan garis sempadan jalannya 23 meter. 

d. Jalan Gajahmada 

Di jalan Gajahmada dilakukan digitasi dari setiap tanah bangunan/ kavling, 

kemudaian dilakukan pengukuran mulai dari lebar bangunan, panjang kesesuaian 

bangunan, dan jarak bangunan terluar ke as jalan. Dengan mengacu pada Perda 

No.14 Tahun 2011 tentang RDTRK 2011-2031 Jalan Gajahmada termasuk jalan 

kolektor sekunder dengan ketentuan garis sempadan jalannya 23 meter. 

III.3. Peralatan dan Bahan 

 Peralatan dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian 

Tata Letak Bangunan Terhadap Sempadan Jalan Di Kawasan Central Business 

District Kota Semarang” antara lain : 

a. Komputer dengan spesifikasi: 

 Toshiba dengan processor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T-6570 (2 CPUs), 

2.1 GHz, RAM 2.0 GB. 

 VGA ATI Radeon HD 4500 Graphics 1275 MB. 
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 Sistem operasi Windows 7 Ultimate. 

b. Perangkat Lunak (Software) : 

 ArcGIS 9.3 

 Global Mapper 12 

 AutoCAD 2010 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel 2010 

c. Meteran 

 

Gambar III.2. Meteran 

III.4. Metode Penelitian 

 Pada penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, secara garis besar 

tahapan penelitian yang dilakukan terdiri dari persiapan, pengumpulan data, 

pengolahan data, evaluasi, dan kesimpulan. 

III.4.1. Persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi kegiatan studi literatur, perijinan, serta 

pengadaan alat dan bahan. 

a. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperdalam materi dan memperluas wawasan 

serta menambah informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. 

b. Perijinan 

Hal ini dilakukan  agar  proses  pengambilan  data berlangsung lancar dan legal. 
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c. Pengadaan alat dan bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan berasal dari Laboratorium Survey dan 

Pengukuran Kampus Teknik Geodesi Undip. 

III.4.2. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data berupa data sekunder antara lain citra satelit, dan peta 

digital jaringan jalan, serta proses digitasi kavling di kawasan Central Business 

District Kota Semarang. Untuk tahap akhir perlu dilakukannya pengukuran langsung 

lapangan menggunakan alat ukur (meteran) sebagai validasi (sampling) untuk 

perbandingan antara hasil penelitian menggunakan software dengan hasil pengukuran 

langsung lapangan. 

III.4.2.1. Citra Satelit Quickbird 2010 

 

Gambar III.3. Citra Satelit Quickbird Kota Semarang 2010 

Dalam penelitian ini Citra Satelit Quickbird yang diambil pada tahun 2010 ini 

digunakan sebagai acuan untuk peneliti melakukan digitasi terhadap tiap-tiap kavling 

yang terdapat di kawasan Central Business District. Citra Satelit tersebut sudah 
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melalui proses georeferensi dan rektifikasi/ koreksi secara geometrik sehingga 

didapat koordinat peta yang akurat untuk melakukan sistem proyeksi dan sudah 

merupakan peta foto/map. 

III.4.2.2. Peta Jaringan Jalan 

 

Gambar III.4. Peta Jaringan Jalan Kota Semarang 

Peta jaringan jalan di dalam penelitian ini memiliki fungsi sebagai acuan 

ketetapan garis sempadan jalan dari pagar terluar bangunan menuju as jalan yang 

didapat dari hasil digitasi yang dilakukan oleh peneliti. 

III.4.2.3. Digitasi Kavling 

 Digitasi kavling didapat dari hasil digitasi atas citra satelit Quickbird dengan 

resolusi tinggi dan digitasi yang meliputi pedestrian area, bangunan terluar/ pagar dan 

lebar bangunan (kavling) di kawasan Central Business District. Dalam proses digitasi 

menggunakan software ArcGIS 9.3 dengan langkah sebagai berikut: 

a. Membuat Layer Baru (Kavling) 

Dalam proses digitasi yang belum memiliki layer maka dianjurkan untuk 

membuat layer baru dengan software ArcGIS 9.3 (ArcCatalog) 
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1) Memulai Software ArcCatalog 

Dari Start » All Programs » ArcCatalog 

2) Membuat Layer Baru/ New Layer 

Klik pada Contents » klik kanan » New » Shapefile. 

 

Gambar III.5. Pembuatan Layer Baru 

Setelah klik “Shapefile” sebagai tahap awal dalam pemuatan layer baru, maka 

langkah selanjutnya adalah membuat tampilan layer atau create new shapefile 

yang berfungsi untuk memberi nama layer baru. 
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Gambar III.6. Create New Shapefile 

Nama layer yang akan digunakan adalah “KAVLING” serta feature type yang 

digunakan adalah “poligon” untuk langkah selanjutnya klik “Edit” untuk 

mereferensi koordinat spasialnya. 

3) Spatial Reference Properties 

Spatial reference properties adalah dimana dalam pembuatan layer baru tahap 

ini adalah memilih referensi spasial yang akan digunakan. 

 

Gambar III.7. Spatial Reference Properties 
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Langkah-langkah Spatial Reference Properties: 

a) Klik “Projected Coordinate System” untuk memasukkan referensi 

koordinat  (coordinate system) 

b) Maka akan muncul sistem proyeksi koordinat yang biasa digunakan di 

Indonesia, dan yang dipilih adalah folder “UTM”. 

c) Setelah memilih folder “UTM” maka akan muncul datum global 

sebagai referensi sistem koordinatnya dan dipilih “WGS 1984”. 

d) Pada folder “WGS 1984” maka akan muncul zona-zona yang ada di 

WGS 1984 dan yang digunakan pada penelitian ini, Kota Semarang 

berada pada zona 49S (WGS 1984 UTM Zone 49S.prj). 

e) Dalam tahap ini sudah memasuki tahap akhir dalam Spatial Reference 

Properties dan tampilan  jika sudah diinput sistem koordinatnya maka 

tampilannya adalah seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.8. Referensi Spasial Ter-input 

4) Layer Baru/ New Layer 

Layer baru/ Layer “KAVLING” telah berhasil ditambahkan, dan dapat 

memulai digitasi kavling di kawasan Central Business District. 
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Gambar III.9. Layer Baru (Kavling) 

b. Proses Digitasi 

Apabila layer sudah dibuat maka langkah selanjutnya adalah memulai editing/ 

digitasi dengan menggunakan software ArcGIS 9.3 (ArcMap) 

1) Memulai Software ArcMap 

Dari Start » All Programs » ArcMap 

2) Membuka File Citra Satelit 

Klik “Add” ( ) pada toolbox yang tertera pada ArcMap.  

Untuk melakukan digitasi kavling di kawasan Central Business District perlu 

adanya data citra/ peta foto yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

digitasi suatu kavling di kawasan tersebut. Langkahnya adalah membuka data 

citra satelit Quickbird dengan nama file “CBD_Semarang”. 

3) Setelah klik “Add” maka akan didapatkan tampilan citra satelit Quickbird 

dengan tampilan dibawah ini. 
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Gambar III.10. Tampilan Citra Satelit CBD Semarang 

4) Menambahkan Layer Kavling 

Apabila data citra satelit sudah ditambahkan maka selanjutnya menambahkan/ 

add layer yang dibuat di ArcCatalog dengan nama layer “Kavling” dalam 

format shapfile (.shp). Langkahnya adalah Klik Kavling » Add, maka layer 

sudah berhasil ditambahkan seperti pada jendela ArcMap berikut ini: 
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Gambar III.11. Layer Kavling Berhasil Ditambahkan 

5) Memulai Proses Digitasi 

Setelah layer kavling berhasil ditambahkan maka langkah selanjutnya adalah 

memulai proses digitasi dengan langkah klik Editor » Start Editing. 

 

Gambar III.12. Start Editing 
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Start Editing adalah tahap dimana dapat dimulainya proses digitasi dari tiap-

tiap kavling yang prosesnya mengacu pada data citra/ peta foto yang sudah 

ada. Jika telah menyelesaikan proses digitasi maka dapat klik Editor » Stop 

Editing yang berarti digitasi telah selesai dilakukan dan data hasil digitasi 

sudah tersimpan secara otomatis. 

6) Hasil Akhir Digitasi 

 

Gambar III.13. Digitasi Kavling Kawasan CBD 

Proses digitasi telah selesai dilakukan seperti pada gambar diatas, digitasi 

tersebut dilakukan di kawasan Central Business District Kota Semarang 

dengan Citra Quickbird atau peta foto yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan proses digitasi. 

III.4.3. Pengolahan Data 

 Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode Penginderaan 

Jauh & SIG dengan melakukan pengolahan data sekunder. Langkah pengolahannya 

meliputi pemotongan peta jaringan jalan, pembuatan garis evaluasi dan selanjutnya 
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overlay peta jaringan jalan, garis evaluasi, dan hasil digitasi kavling citra satelit/ peta 

foto Quickbird. 

III.4.3.1. Cropping Peta Jaringan Jalan 

Pemotongan peta jaringan jalan ini dimaksudkan agar peta yang digunakan 

hanya peta yang meliputi studi kasus itu saja, yaitu kawasan Central Business District 

dengan format peta shapefile (.shp) 

1) Membuka Tampilan Global Mapper 12 

Untuk proses pemotongan (cropping) peta jaringan jalan software yang 

digunakan adalah Global Mapper 12. Dengan langkah Open Your Own Data 

Files » Nama File.shp » Open. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.14. Tampilan Global Mapper 12 

Jika dalam membuka file harus memperhatikan format data yang akan dibuka, 

hal tersebut dapat terlihat seperti gambar diatas yang dilingkari adalah contoh 

membuka file dalam bentuk format shapfile (.shp) 

2) Export Vector Format 

Export vector format adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan proses 

pemotongan peta jaringan jalan dengan format yang diinginkan. Pada 
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penelitian ini format yang digunakan adalah (.shp) agar dapat dijalankan pada 

software ArcGIS 9.3. 

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut File » Export Vector Format 

» Select Export Vormat dan format yg dipilih adalah shapefile. 

3) Shapefile Export Options 

Shapefile export options dalam software ini berfungsi untuk lebih 

mendetailkan daerah studi kasus dalam  peta jaringan jalan yang akan 

dihasilkan nantinya. Langkahnya adalah ketika klik Export Bounds » Draw a 

Box. 

 

Gambar III.15. Shapefile Export Options 

Setelak klik “Draw a Box” maka akan muncul Drag a Box to select Export 

Bounds yang memiliki fungsi untuk mengambil peta jaringan jalan pada 

daerah/ studi kasus yang akan dilakukan penelitian seperti pada gambar diatas. 
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4) Save File 

Langkah selanjutnya adalah menyimpan & memberi nama file yang akan di 

lakukan cropping, dan nama yang digunakan oleh peneliti adalah 

“Jalan_CBD.shp”. 

III.4.3.2. Membuat Garis Evaluasi 

Dalam penelitian ini peran garis evaluasi berperan penting yang berguna 

untuk mendeteksi bidang-bidang tanah/ kavling yang menyalahi aturan garis 

sempadan jalan di kawasan Central Business District yang diatur dalam Perda No.14 

Tahun 2011. 

1) Open File 

Pada tahap ini file yang dibuka adalah peta jaringan jalan yang sudah melalui 

tahap cropping dan digitasi as jalan, sehingga nantinya akan mempermudah 

dalam membuat garis evaluasi yang sesuai dengan ketentuan masing-masing 

kawasan. Dengan langkah klik Add » Nama File.shp » Open. 

 

Gambar III.16. Peta Jalan (Cropping) 
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2) Start Editing 

Start editing adalah perintah yang muncul pada jendela “editor” ( ) 

merupakan tahap awal yang harus dilakukan ketika akan menambahkan 

polygon/ polyline pada sebuah layer yang dinamakan proses digitasi.  

3) Copy Parallel Line 

Langkah Copy Parallel Line adalah: 

a) Klik line as jalan yang terdapat pada layer “Jalan_CBD” sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menarik garis evaluasi dengan 

menggunakan Copy Parallel Line. 

 

Gambar III.17. Line As Jalan 

b) Klik Editor » Copy Parallel Line. 

c) Memasukkan jarak yang akan dibuat garis evaluasi 

 

Gambar III.18. Copy Parallel Line Setting 
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Keterangan: 

Distance : Jarak yang diinput sesuai ketentuan (meter). 

Side  : Orientasi garis yang akan dihasilkan. 

4) Hasil Garis Evaluasi 

Berikut adalah hasil dari proses Copy Parallel Line dengan jarak 23 meter dari 

as jalan sehingga nantinya akan didapatkan bidang-bidang tanah atas 

bangunan yang melanggar Perda No.14 Tahun 2011 tentang RDTRK. 

 

Gambar III.19. Garis Evaluasi 

III.4.3.3. Overlay Peta 

Dalam penelitian ini salah satu langkah yang harus dilakukan adalah 

melakukan overlay data guna memonitor antara hasil digitasi kavling dengan 

mengacu pada peta foto/ citra satelit, peta jaringan jalan, dan garis evaluasi untuk 

menilai kesesuaian garis sempadan jalan dari masing-masing wilayah di kawasan 

Central Business District. 

a. Menyamakan Sistem Koordinat 

1) Open Arc Toolbox 

Ini adalah langkah awal dari menyamakan sistem koordinat dengan 

menggunakan ArcMap, dengan langkah sebagai berikut: klik ArcToolbox » 

Data Management Tools » Projections and Transformations » Feature » 

Project. 
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 Gambar III.20. Arc Toolbox 

2) Data Project 

Data project dalam hal ini adalah memilih suatu opsi untuk menyamakan 

sistem koordinat yang akan digunakan, dan sistem persamaan koordinat yang 

digunakan adalah UTM dan datum yang digunakan adalah WGS 1984 (Kota 

Semarang Zona 49S) 
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Gambar III.21. Toolbox Project 

b. Hasil Overlay Peta Foto dengan Peta Jaringan Jalan 

Overlay data berhasil diproses dan kemudian data shapefile (.shp) sudah ter-

overlay terhadap data citra satelit (.ecw) dan hasilnya seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar III.22. Hasil Overlay Citra Satelit dengan Peta Jalan 
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c. Menambahkan Layer Kavling 

Langkah selanjutnya adalah menambakan layer “KAVLING” yang didapat dari 

hasil digitasi untuk mengetahui jarak dari bangunan terluat terhadap as jalan. 

 

Gambar III.23. Penambahan Digitasi Kavling 


