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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Tinjauan dari penelitian sebelumnya ini diperlukan sebagai rujukan penulis 

dalam menyusun penelitian terkait. Diharapkan dari referensi penelitian-penelitian 

sebelumnya, penulis dapat memberikan inovasi untuk hasil dari penelitiannya. 

Berikut penelitian-penelitian sebelumnya sesuai dengan tema tugas akhir penulis : 

1). Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Inventarisasi Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Menggunakan Google Maps API (Studi Kasus : 

Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal) pada tahun 2013 yang disusun oleh 

Ikhlasul Amal Ahyani. Tujuan dari tugas akhir ini adalah menyajikan 

suatu sistem informasi geografis tentang inventarisasi dan memberikan 

informasi mengenai sarana prasarana pendidikan di Kecamatan 

Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang ditampilkan dalam web. Metodologi 

yang digunakan yaitu pembuatan aplikasi dikembangkan dengan 

menggunakn kerangka website HTML, bahasa pemrograman (JavaScript 

dan PHP), MySQL sebagai basis data dan Google Maps API untuk hasil 

akhir berupa aplikasi WebGIS. 

2). Penatakelolaan dan Berbagi Data dan Informasi Geospasial Komunitas 

dengan OpenStreetMap dan JOSM Editor pada tahun 2012 oleh Purnama 

Budi Santosa. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang pemanfaatan fungsi 

OSM dan JOSM Editor untuk penatakelolaan dan berbagi data dan 

informasi geospasial. Metodologi yang digunakan yaitu dengan 

pengumpulan data dengan GPS tipe navigasi untuk keperluan tracking 

objek-objek di lapangan. Pengolahan data dengan JOSM untuk editing 

spasial, serta pemberian atribut menggunakan preset yang sesuai dengan 

jenis fitur data serta peruntukannya kemudian meng-upload data ke OSM. 

Pengunduhan peta dari OSM untuk keperluan berbagi pakai Informasi 

Geospasial menggunakan portal HOT Exports. 
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3). Penggunaan Teknologi OpenStreetMap untuk GIS Fasilitas Pelayanan 

Umum Berbasis Android (Studi Kasus Kota Palu) pada tahun 2012 yang 

disusun oleh Yustian Mantjoro. Pada tugas akhir ini disajikan penggunaan 

peta OpenStreetMap untuk sebaran informasi pelayanan umum di Kota 

Palu yang ditampilkan dalam fitur mobile Android. 

 

2.2 Kantor Pelayanan Umum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor merupakan balai (gedung, 

rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan dsb) atau tempat 

bekerja. Pelayanan dijelaskan sebagai hal, cara, usaha atau hasil pekerjaan 

melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu 

menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sementara itu istilah 

umum dapat diartikan untuk kepentingan publik, masyarakat, negara. 

Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan faktor material, melalui sistem, prosedur dan 

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

dengan haknya. (Moenir, 2006) 

Pelayanan umum diartikan sebagai pemberian layanan (kegiatan melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

tersebut. Dalam Kepmenpan No.81/KEP/M.PAN/7/1993, menyatakan bahwa 

pelayanan umum atau pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat maupun daerah, BUMN / BUMD dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penyelenggaraan pelayanan umum ( publik ) merupakan upaya negara 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas 

barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan 

kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi 

kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 

ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara 

pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti pemerintah 
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pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Dalam hal ini, Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu 

tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan 

kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan umum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1). Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privasi adalah 

semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh 

swasta, contohnya yaitu rumah sakit swasta, PTS, perusahaan milik 

swasta. 

2). Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik, yang 

sifatnya dibedakan menjadi: 

a. Bersifat primer, yaitu semua penyediaan barang/jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah 

merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien yang 

harus memanfaatkannya, contohnya yaitu pelayanan di kantor 

imigrasi, pelayanan penjara, pelayanan perizinan, dll. 

b. Bersifat sekunder, yaitu segala bentuk penyediaan barang/jasa 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi 

pengguna/klien tidak harus menggunakannya karena adanya 

beberapa penyelenggara pelayanan lainnya. 

Dalam penelitian ini, untuk kajian pelayanan umum dibatasi untuk 

beberapa macam kantor pelayanan umum yang bersifat primer saja. Diantaranya 

yaitu kantor-kantor pelayanan umum ditingkat kota/kabupaten, meliputi kantor 

kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas dan kantor urusan agama ( KUA ). 
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2.2.1 Kantor Kelurahan 

Menurut pasal 1:5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 

2005, dijelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat 

kerja kabupaten/kota dalam lingkup wilayah kerja kecamatan. 

Kelurahan sebagai satuan wilayah terkecil didalam wilayah kecamatan di 

daerah kabupaten/kota dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada 

masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari camat kepada 

lurah.Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan 

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas - batas kewenangan yang 

dilimpahkan camat. 

Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, 

jenis – jenis pelayanan yang diselenggarakan di kantor kelurahan diantaranya 

yaitu: pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Kartu 

Keluarga (KK), pembuatan Akte Kelahiran, pembinaan kegiatan Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, membantu pelaksanaan dan 

pengawasan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) dan lain sebagainya. 

 

2.2.2 Kantor Kecamatan 

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 

camat. Sedangkan camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. (Wikipedia) 

Peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi 

makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, 

maka camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk 

menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/wali 

kota di wilayah kerjanya (Penjelasan Umum PP. 19 Tahun 2008). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Camat
http://id.wikipedia.org/wiki/Camat
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
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Jenis – jenis pelayanan umum yang diselenggarakan di kantor kecamatan 

diantaranya yaitu: pelayanan KK/KTP, pelayanan pengutipan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Pelayanan Pencatatan Akte Tanah (PPAT), Pelayanan Ganti 

Rugi Tanah, Pelayanan Surat Keterangan, Pelayanan Kebersihan dan Retribusi 

Sampah dan lain sebagainya.  

2.2.3 Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari sistem Kementerian 

Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas  yaitu 

menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang 

agama. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian 

tugas  Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di 

wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama 

Nomor : 571 Tahun 2001, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan 

Agama. 

Dalam menjalankan tugasnya, KUA menjalankan fungsinya yaitu antara 

lain: 

1). Menyelenggarakan fungsi pengarsipan, statistik dan dokumentasi. 

2). Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan 

rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

3). Melaksanakan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

2.2.4 Puskesmas 

Puskesmas merupakan kependekan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, 

Puskesmas sendiri biasanya berada di lingkup kecamatan. Sedang untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dirjen_Bimas_Islam&action=edit&redlink=1
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menjangkau di lingkup yang lebih kecil, terdapat Puskesmas Pembantu sebagai 

penunjang dan membantu melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. 

Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004, Puskesmas ialah 

unit pelayanan tingkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembinaan kesehatan di suatu wilayah kerja. 

Sedangkan berdasarkan Depkes RI 1991, Puskesmas merupakaan 

organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan 

pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya 

dalam bentuk kegiatan pokok. 

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang umum diselenggakan di 

Puskesmas antara lain: perawatan terpadu, klinik umum, gigi, ibu dan anak, 

lansia, sanitasi, gizi dan tumbuh kembang balita, rumah bersalin, pelayanan 

kesehatan jiwa dasar dan lain sebagainya. 

 

2.3 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah alat bantu manajemen 

berupa informasiberbantuan komputer yang berkait erat dengan sistem pemetaan 

dan analisis terhadap segala sesuatu serta peristiwa – peristiwa yang terjadi di 

muka bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis 

database yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan data berdasarkan 

kebutuhan, serta analisis statistik dengan menggunakan visualisasi yang khas serta 

berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan melalui analisis geografis melalui 

gambar-gambar petanya.  

SIG adalah kumpulan yang terorganisasi dari perangkat keras computer, 

perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk 

memperoleh, menyimpan, meng–update, memanipulasi, menganalisa dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. (Esri, 1990) 
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Dari definisi yang ada, diambil satu buah definisi yang dapat mewakili 

SIG secara umum yaitu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, 

menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa dan menghasilkan data 

bereferensi geografi atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam perencanaan dan pengolahan seperti penggunaan lahan, sumber 

daya alam, lingkungan transportasi, perencanaan fasilitas kota, dan pelayanan 

umum lainnya. (Prahasta, 2001) 

Komponen SIG adalah sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras 

dan perangkat lunak, data geospasial dan pengguna, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar II.1 

SISTEM 

KOMPUTER

DATA 

GEOSPASIAL
PENGGUNA

 

 

Gambar II.1. Komponen Utama SIG (digambar ulang menurut Prahasta, 2009) 

Pada SIG, data yang diolah berupa data geospasial yang terdiri dari data 

spasial dan data non-spasial. Data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi 

geografis, yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan 

yang membedakan dengan data lainnya yaitu data spasial mempunyai unsur 

informasi lokal (spasial) dan informasi deskriptif (atribut). Data spasial dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti peta analog (peta topografi, peta tanah, dan 

sebagainya), data sistem penginderaan jauh (citra satelit dan foto udara), data hasil 

Hardware dan software untuk 

pemasukan, penyimpanan, 

pengolahan, analisis, tampilan data, 

dan lainnya 

Desain standar, pemutakhiran, 

updating, analisa, dan penerapan 

Peta, foto udara, citra satelit, data 

statistik, dan lain-lain 
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pengukuran lapangan dan data hasil pengamatan Global Positioning System 

(GPS). 

Data non-spasial adalah data selain data spasial yang berupa teks atau 

angka. Data non-spasial menerangkan, menggambarkan dan sebagai atribut / 

informasi mengenai data spasialnya. Dari data non-spasial ini, dapat dibentuk data 

spasialnya.Contoh data non spasial misal yaitu informasi berupa angka mengenai 

sebaran tingkat kepadatan penduduk, informasi berupa teks profil kelurahan, dan 

lain sebagainya. 

SIG merupakan sistem komputer yang terdiri dari empat sub sistem dalam 

menangani data bereferensi geografis yaitu: 

1). Data Masukan (input) 

Sub sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber serta bertanggung jawab 

dalam mengkonversi format data aslinya kedalam format yang dapat 

digunakan oleh SIG. 

2). Data Keluaran (output) 

Sub sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh 

maupun sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun 

hardcopy seperti tabel, grafik, peta dan lain-lain. 

3). Manajemen Data (penyimpanan dan pemanggilan data) 

Sub sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

di-update dan di-edit. 

4). Data Manipulasi dan Analisis 

Sub sistem ini menentukan berbagai informasi yang dapat dihasilkan 

oleh Sistem Informasi Geografis. Selain itu sub sistem ini juga 

melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan 

informasi yang diharapkan. 
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SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data serta informasi yang 

diperlukan secara langsung yaitu denganmen dijitasi data spasialnya dari peta dan 

memasukan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan. Adapun data maupun 

informasi yang diperlukan secara tidak langsung yaitu dengan cara mengimpor 

dari perangkat lunak SIG yang lainnya. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, berdasarkan teknologi dan 

implementasinya, SIG dapat dikategorikan dalam tiga aplikasi antara lain SIG 

berbasis desktop (desktop GIS), SIG berbasis web (web GIS) dan SIG berbasis 

mobile (mobile GIS). Ketiganya mempunyai keterkaitan satu sama lain (Riyanto, 

2010). 

GIS Web GIS

Desktop GIS

Mobile GIS

Client-Server Architecture

Distributed Architecture

-

Gambar II.2 Kategori SIG (Riyanto, 2010) 

 

2.4 Model Entitiy-Relationship (ER) 

Pada model ER, dunia nyata diterjemahkan atau ditransformasikan dengan 

menggunakan sejumlah perangkat konseptual sehingga menjadi sebuah diagram 

relasi antar-entitas. Seperti halnya pada model dunia nyata, komponen utama 

pembentuk model ER adalah relasi dan entitas-entitas. Kedua komponen ini 

dideskripsikan dengan menggunakan atribut-atribut atau properties (Prahasta, 

2009). 

a. Entitas 

Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang penting, nyata 

eksistensinya, dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Sekumpulan entitas 
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yang sama, setipe, atau sejenis dan terdapat dalam ruang lingkup yang sama 

biasanya akan dikelompokkan hingga membentuk suatu entitiy-set.  

b. Atribut 

Setiap entitas pasti memiliki sejumlah atribut yang akan mendeskripsikan 

karakteristiknya.  

c. Relasi 

Relasi menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara suatu entitas 

dengan entitas lain yang berbeda. Jika relasinya cukup banyak, maka kumpulan 

semua relasi yang terdapat di antara entitas di dalam beberapa entity set yang 

berbeda akan membentuk relationship set. 

d. Tingkat Relasi 

Tingkat relasi menunjukkan adanya batas jumlah maksimum entitas yang dapat 

berelasi dengan entitas yang terdapat pada entity set yang lain, yaitu: 

1. Satu ke satu (one to one): dengan relasi ini setiap entitas pada entity set A 

berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada entity set B. 

2. Satu ke banyak (one to many): dengan relasi ini setiap entitas pada entity set 

A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada entity set B. 

3. Banyak ke satu (many to one): dengan relasi ini setiap entitas pada entity set 

A hanya dapat berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada entity 

set B. 

4. Banyak ke banyak (many to many): dengan relasi ini setiap entitas pada 

entity set A boleh berhubungan dengan banyak entitas pada entity set B. 

 

2.5  Sistem Basis Data 

Sistem basis data didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari 

kumpulan file (tabel) yang saling berhubungan (dalam sebuah database pada 

sebuah sistem komputer) dan kumpulan program (DBMS) yang memungkinkan 

beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file 

(tabel) tersebut (Fathansyah, 2002). 
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Komponen utama sistem basis data secara lengkap yaitu terdiri dari 

perangkat keras (hardware), sistem operasi (operating system), database, sistem 

pengolahan database (Database Management System / DBMS) dan pemakai. 

Sistem basis data dapat terbagi ke dalam beberapa modul yang masing-

masing memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri di dalam secara 

keseluruhan. Biasanya, sistem operasi komputer hanya menyediakan layanan-

layanan yang paling mendasar dan sistem basis data terbangun berdasarkan 

layanan-layanan tersebut. Oleh karena itu, perancangan sistem basis data juga 

perlu mempertimbangkan interface antara sistem basis data dengan sistem operasi 

komputernya. 

Dalam pembuatan basis data, terdapat beberapa syarat atau fitur penting 

yang harus dipenuhi, yaitu: 

1). Accessibility: Mengacu pada kemampuan akses untuk menyimpan dan 

memperoleh kembali data dengan identitas tertentu 

 2). Generally: Mengacu pada kemampuan dalam mengakses semua informasi 

untuk memperoleh kembali atau memodifikasi data. 

3). Flexibility: Mengacu pada kemampuan dalam kemudahan penggunaan dan 

pengembangan basis data. 

 Sistem manajemen basis data (DBMS) adalah kumpulan (gabungan) dari 

data yang saling b erelasi (yang biasanya dirujuk sebagai suatu basis data) dengan 

sekumpulan program-program yang mengakses data tersebut (Korth, 1991).  

Berikut beberapa manfaat dari penggunaan sistem basis data: 

1). Sistem manajemen basis data (DBMS) sangat baik di dalam 

mengorganisasikan dan mengelola data yang bervolume besar. 

2). Sifat DBMS memungkinkan untuk memasukkan data dan memanggilnya 

kembali. 

3). DBMS mampu melindungi data dari kerusakan dari perangkat keras, 

perangkat lunak dan usaha-usaha akses data dari pihak-pihak yang tidak 

berwenang. 
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4). DBMS yang terdistribusi memungkinkan pembagian suatu basis data terdapat 

di beberapa tempat. Hal ini dapat meningkatkan kerja sistem dengan 

mengeliminasi kebutuhan transmisi data pada saluran komunikasi yang 

lambat. 

 

2.6 OpenStreetMap 

Seiring dengan perkembangan teknologi pemetaan, kecenderungan untuk 

menuju kearah kebebasan dalam memetakan unsur geospasial semakin meluas. 

Semakin terbukanya akses informasi geospasial melalui internet memungkinkan 

pengguna di seluruh dunia untuk lebih memanfaatkan informasi geospasial. 

Tren kemunculan dari pihak swasta, masyarakat, komunitas dan kelompok 

sukarelawan dalam memanfaatkan teknologi baru untuk memngembangkan 

inisiatif semacam OpenStreetMap, Google Maps, Map Action dan sebagainya 

untuk melengkapi kekurangan yang ada pada informasi geospasial konvensional 

semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan dalam beberapa situasi 

tertentu, mereka seolah-olah justru menjadi pesaing bagi penyedia informasi 

geospasial konvensional karena masyarakat sudah mulai beralih untuk mengakses 

informasi geospasial yang cepat dan gratis. (UNCEGGIM, 2012) 

OpenStreetMap (OSM) sebagai salah satu inisiatif yang dibangun tahun 

2004 di Inggris oleh organisasi nirlaba semakin menunjukkan eksistensinya dalam 

menfasilitasi informasi geospasial berbasis komunitas secara gratis kepada 

masyarakat. OSM menyediakan informasi geospasial dengan tema yang beragam, 

seperti infrastruktur transportasi meliputi jalan, jalur kereta api, sungai, serta 

informasi lain seperti tempat-tempat penting, bangunan, fitur alam dan 

penggunaan lahan, garis pantai dan batas administratif. (Anonim, 2012) 

OpenStreetMap adalah layanan opensource baik untuk membuat, 

mengedit maupun melengkapi peta secara gratis oleh penggunanya(Wikipedia). 

OpenStreetMap adalah layanan yang dibangun untuk melengkapi database 

geografi di dunia secara gratis. Peta OSM dapat diakses di 

http://www.openstreetmap.org/. Database dibangun sendiri oleh penggunanya, 

yaitu dengan melakukan recording titik, area, maupun tracking rute menggunakan 

http://www.openstreetmap.org/
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receiver GPS.Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat titik, area 

maupun jalur ke dalam peta. Data OSM bersifat bebas bagi penggunanya untuk 

berbagai macam keperluan. Pengguna bisa mengkopi, mengubah dan meretribusi 

data. Tersedia beberapa latar peta pada web OSM yang bisa digunakan, seperti 

peta standar OSM, peta jalan, peta jalur bersepeda, peta bangunan, peta dari citra 

Bing dan sebagainya 

 

Gambar II.3 Peta OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) 

OpenStreetMap menyediakan kustomisasi terhadap petanya dalam format 

javascript yaitu OpenStreetMap (OSM) API. OSM API adalah suatu layanan web 

(Web Map Service) yang menyediakan akses langsung ke server basis data 

geospasial OpenStreetMap, tujuannya adalah hanya untuk mengakses basis data 

secara langsung. Hampir semua map editor untuk OSM menggunakan API ini. 

Karena server dari API didanai hanya melalui donasi maka penggunaan API 

untuk tujuan yang tidak jelas, seperti mengambil data dalam jumlah besar maka 

osm akan memblok akses ke server-nya tanpa suatu peringatan. API ini sendiri 

menggunakan style layanan web Representational State Transfer (REST). Dalan 

layanan web REST, setiap data diberi dan berinteraksi melalui Uniform Resource 

Identifier (URI), yang lebih dikenal dengan alamat web.  
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API ini juga dapat digunakan pada server lokasi untuk tujuan 

mempercepat akses data. Terdapat beberapa operasi pengelolaan data dalam API 

seperti create, read , update dan delete. Untuk menggunakan operasi tersebut, 

diperlukan suatu authentikasi menggunakan akun openstreetmap.org berupa nama 

dan password atau melalui sistem authentikasi berbasis web seperti OAuth. API 

ini mempunyai sistem pendekteksi konflik untuk mencegah dua mapper 

mengubah fitur yang sama dalam waktu yang bersamaan . Versi API yang dapat 

digunakan yaitu API v0.6 yang disebarkan sejak 21 April 2009. API v0.6 ini 

merupakan komponen server yang mana permintaan REST dialamatkan.  

Permintaan REST menggunakan bentuk dari pesan HTTP GET, PUT, 

POST dan DELETE. Hasil dari permintaan tersebut adalah dalam bentuk XML, 

menggunakan MIME type ”text/xml” dan encoding karakter UTF-8, dan boleh 

dikompresi dalam lapisan HTTP jika klien menyatakannya melalui HTTP 

”Accept” header yang dapat menangani pesan terkompresi. API dapat diakses 

melalui alamat web dari OpenStreetMap http://api.openstreetmap.org. 

 

2.7 Java OpenStreetMap (JOSM) Editor 

Java OpenStreetMap (JOSM) Editor adalah sebuah aplikasi desktop yang 

dibuat menggunakan teknologi Java dan pengoperasiannya dapat berjalan pada 

sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. JOSM digunakan sebagai salah satu 

editor data geospasial dari OSM yang berfungsi untuk melakukan digitasi pada 

data spasial OSM. Website JOSM dapat diakses di josm.openstreetmap.de untuk 

dapat mengunduh versi terakhir dari aplikasi ini. JOSM memiliki banyak fitur 

built-in, seperti dukungan pemetaan audio dan foto, yang membantu mengubah 

informasi survei menjadi peta. JOSM ini juga mendukung sistem plugin yang 

dapat menambahkan beberapa fungsi tambahan, seperti digitasi langsung dari file 

GPS log secara real time, dan alat-alat menggambar titik, garis, relasi dan lainnya. 

Ada tiga mode operasi utama yang digunakan ketika pengeditan di JOSM, 

diantaranya: 

http://api.openstreetmap.org/


II-15 
 

 Select : digunakan untuk memilih elemen/objek, mengedit atau melihat 

tag/attribut. 

 Add: digunakan untuk manambahkan titik baru yang betujuan membuat 

jalan/fasilitas umum baru, dan memperpanjang jalan yang ada. 

 Delete: digunakan untuk menghapus elemen/objek. 

Untuk meng-upload data hasil digitasi ke server OSM, maka diperlukan akun dari 

OSM yang dapat dimasukan pada bagian pengaturan pada aplikasi JOSM. 

 

Gambar II.4 Tampilan Awal JOSM 

 

2.8 Yet another OpenStreetMap Route Service (YOURS) 

Yet another OpenStreetMap Route Service (YOURS) adalah suatu layanan 

opensource pencarian rute online yang  menggunakan data geospasial dari 

OpenStreetMap. YOURS memiliki fitur sebagai berikut: 

1). Menghasilkan pencarian rute tercepat atau terpendek. 

2). Titik potong tanpa batas (titik yang menghubungkan setiap garis jalan) 

untuk membuat rute yang kompleks. 

3). Memindahkan titik jalan. 

4). Membuat titik jalan. 
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5). Geolocation (Melihat jalan dan nama fasilitas umum berdasarkan titik 

koordinat). 

6). Reverse geolocation(Melihat koordinat berdasarkan jalannya dan nama 

fasilitas umumnya). 

7). Menghasilkan profil altitude rute. 

8). Mengunduh rute seperti file GPX agar rute dapat dimasukan ke perangkat 

GPS untuk dilacak kembali. 

9). Menyediakan API untuk menghitung rute dengan hasil output KML atau 

geoJSON. 

10). Mengizinkan untuk mengedit peta menggunakan link ke editor peta online 

”Potlatch”. 

11). Testing data peta/rute. 

12). Menggunakan data peta OSM yang terbaru sebagai dasar peta dari basis 

data rute. 

13). Client-side (berbasis session) caching rute. 

14). Zoom otomatis ke posisi lokasi pengguna berbasis geoIP. 

Dalam implementasinya YOURS masih memiliki beberapa kendala 

diantara lain: 

1). Rute hanya dapat digunakan untuk rute dengan titik kurang dari 400 titik. 

2). Gosmore tidak didesain untuk menghasilkan rute dengan jarak lebih dari 

200km. 

Untuk mengintegrasikan YOURS terhadap petanya dalam format 

javascript menggunakan YOURS API. Versi API terakhir yang dapat digunakan 

adalah versi ”1.0” yang berlokasi di http://www.yournavigation.org/api/1.0/. API 

ini menyediakan informasi rute berdasarkan titik koordianat awal/tujuan di 

berikan dan beberapa parameter rute seperti tipe kendaraan dan lainnya. Hasil dari 

API ini adalah berbentuk file KML yang berisikan semua titik koordinat dari awal 

ke tujuan rute. 
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Gambar II.5 Tampilan YOURS (yournavigation.org) 

 

2.9 Java 

Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai 

komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini merupakan karya Sun 

Microsystem Inc. Rilis resmi level beta dilakukan pada November 1995. Dua 

bulan berikutnya Netscape menjadi perusahaan pertama yang memperoleh lisensi 

bahasa Java dari Sun (Hariyanto, 2011). 

Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ 

namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana. Aplikasi-aplikasi 

berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat 

dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java (JVM). Java merupakan bahasa 

pemrograman yang bersifat umum/non-spesifik (general purpose), dan secara 

khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal 

mungkin. Saat ini java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer 

digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis 

perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web dan mobile (Wikipedia, 

2012). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/C_%28bahasa_pemrograman%29
http://id.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://id.wikipedia.org/wiki/P-code
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_virtual_java
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Versi awal Java ditahun 1996 sudah merupakan versi release sehingga 

dinamakan Java Versi 1.0. Java versi ini menyertakan banyak paket standar awal 

yang terus dikembangkan pada versi selanjutnya: 

 java.lang: peruntukan kelas elemen-elemen dasar. 

 java.io: peruntukan kelas input dan output, termasuk penggunaan berkas. 

 java.util: peruntukan kelas pelengkap seperti kelas struktur data dan kelas 

kelas penanggalan. 

 java.net: peruntukan kelas TCP/IP, yang memungkinkan berkomunikasi 

dengan komputer lain menggunakan jaringan TCP/IP. 

 java.awt: kelas dasar untuk aplikasi antarmuka dengan pengguna (GUI) 

 java.applet: kelas dasar aplikasi antar muka untuk diterapkan pada penjelajah 

web. 

 

2.10 JavaScript 

JavaScript merupakan bahasa pemrograman web client side. Jika HTML 

digunakan untuk membuat halaman web statis, maka JavaScript digunakan untuk 

membuat halaman web yang interaktif dan dinamis. Karena sebagai bahasa 

pemrograman, JavaScript dapat digunakan untuk membuat aplikasi matematis, efek 

animasi sederhana, bahkan juga untuk membuat game.  

Hampir disetiap browser yang ada saat ini sudah support JavaScript. 

Dokumen JavaScript dapat dibuat dengan text editor biasa, seperti: Notepad, 

Wordpad, Notepad++, dll, yaitu dengan menyimpannya kedalam format *.js. 

Bahasa pemrograman web terdiri dari dua macam, yaitu server side dan client 

side. Yang dimaksud Server side yaitu ketika setiap kali script dipanggil browser, 

maka script akan diolah dan bekerja di server. Oleh karenanya, meskipun halaman 

web ditampilkan di browser, script-nya tetap tidak disertakan. Contohnya JSP, PHP, 

ASP, dll.  

Sedangkan untuk yang dimaksud Client side yaitu  saat script dipanggil oleh 

browser, maka web langsung ditampilkan (dan script akan disertakan) di browser 

tanpa harus diproses terlebih dahulu di server. Hal ini memungkinkan user melihat 

dan meniru script-nya secara utuh tanpa enkripsi sedikitpun.  

http://id.wikipedia.org/wiki/1996
http://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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2.11 Keyhole Markup Language (KML) 

Keyhole Markup Language (KML) merupakan notasi XML untuk 

menjelaskan dan menvisualisasikan letak geografis dalam internet berbasis peta 

dua dimensi dan browser bumi tiga dimensi. KML dikembangkan untuk 

digunakan dengan Google Earth, yang awalnya bernama Keyhole Earth Viewer. 

Notasi ini diciptakan oleh Keyhole Inc, yang diakuisisi Google pada tahun 2004. 

KML sudah menjadi standar internasional  dalam Open Geospatial Consortium. 

Google Earth adalah program pertama yang dapat melihat dan mengedit grafis 

file KML. Dewasa ini file KML bukan lagi hanya tersedia dalam Google Earth, 

layanan peta seperti OpenStreetMap juga mulai mengembangkan dukungan KML. 

File KML menentukan seperangkat fitur (tanda suatu tempat, gambar, 

poligon, model 3D, deskripsi tekstual, dll) untuk ditampilkan di Google Earth, 

Maps dan Mobile, atau perangkat lunak geospasial lainnya yang menerapkan 

pengkodean KML. Setiap tempat selalu memiliki lintang dan bujur, data lain 

dapat membuat tampilan lebih spesifik, seperti kemiringan, posisi, ketinggian, 

dsb.  

 

2.12 Web Server 

Web server merupakan perangkat lunak dalam server yang digunakan 

untuk meletakkan file-file web. Kata webserver sendiri dapat mengacu pada dua 

hal yang sebenarnya sama akan tetapi ruang lingkupnya berbeda: 

1). Program komputer yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dari client (browser) dan kemudian 

meresponnya dengan respon HTTP dengan disertai konten lainnya, 

misalnya dokumen HTML dan objek yang berkaitan seperti gambar, video 

dan file script lainnya. 

2). Komputer yang menjalankan program server seperti penjelasan diatas. 

Dalam hal ini program yang dijalankan mengacu pada kesuluruhan 

komputer dan bukan hanya program di dalamnya saja. Arti webserver 

kedua ini mencakup sistem operasi, program aplikasi dan hardware. 
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Gambar II.6 Dynamic Web Architecture 

 

Beberapa Web server yang banyak digunakan di internet antara lain:  

1). Apache Web Server (http://www.apache.org)  

2). Internet Information Service , IIS (http://www.microsoft.com/iis)  

3). Xitami Web Server (http://www.xitami.com)  

4). Sun Java System Web Server (http://www.sun.com/software/product/web 

srvr/home web srvr.xml)  

 

2.13 HTML 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa yang digunakan 

untuk menulis halaman web. HTML merupakan pengembangan dari standar 

pemformatan dokumen teks yaitu Standard Generalized Markup Language 

(SGML). HTML sebenaranya adalah dokumen ASCII atau teks biasa, yang 

dirancang untuk tidak tergantung pada stuatu sistem operasi tertentu. 

HTML (Hyper Text Markup language) dipakai untuk menampilkan 

informasi dalam bentuk hypertext pada halaman web dan bahasa ini menggunakan 

tanda (markup) untuk menandai perintah-perintahnya. Dokumen HTML 
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merupakan dokumen yang disajikan dalam web browser yang berisi informasi 

ataupun interface aplikasi di dalam internet.  

Contoh dukumen HTML: 

<HTML> 

<HEAD> 

Kepala atau kop Dokumen  

<TITLE>Contoh.htm</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Isi Dokumen  

</BODY> 

</HTML> 

 

 HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee ketika masih bekerja untuk CERN 

dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic. Selama awal tahun 1990 

HTML mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap pengembangan 

HTML pasti akan menambahkan kemampuan dan fasilitas yang lebih baik dari 

versi sebelumnya. Namun perkembangan tersebut tidak sampai mengubah cara 

kerja dari HTML. HTML 2.0 secara resmi dikeluarkan pada bulan November 

1995 oleh IETF (Internet Engineering Task Force). HTML 2.0 ini merupakan 

penyempurnaan dari HTML+ (1993).  

 

2.14 PHP 

PHP merupakan software open source yang disebarkan dan dilisensikan 

secara gratis serta dapat di-download secara bebas dari situs resminya 

http://www.php.net. (Peranginangin, Kasiman 2006). Interpreter PHP dalam 

mengeksekusi kode PHP pada sisi server (server-side), sedangkan tanpa adanya 

interpreter PHP, maka semua skrip dan aplikasi PHP yang dibuat tidak dapat 

dijalankan. 

PHP merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia Website, 

PHP adalah bahasa program yang berbentuk skrip yang diletakkan di dalam 

server web. Jika dilihat dari sejarah awal mulanya PHP diciptakan dari ide 

Rasmus Lerdof untuk kebutuhan pribadinya, skrip tersebut sebenarnya 

dimaksudkan untuk digunakan sebagai keperluan membuat website pribadi, akan 

http://www.php.net/
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tetapi kemudian dikembangkan lagi sehingga menjadi sebuah bahasa yang disebut 

“Personal Home Page” ,inilah awal mula munculnya PHP sampai saat ini. 

Bahasa pemograman PHP memiliki keunggulan dengan yang bahasa 

pemograman yang lain yaitu:   

1). life cycle yang singkat menyebabkan PHP selalu up to date mengikuti 

perkembangan internet; 

2). cross platform, PHP dapat dipakai di semua web server (Apache, 

AOLSserver, Microsoft IIS, dll) yang dijalankan pada berbagai sistem 

operasi (Linux, FreeBSD, Unix, Solaris, Windows) 

3). PHP mendukung banyak paket database, baik yang komersil maupun non 

komersil. Seperti postgreeSQL, mSQL, MySQL, Oracle, MSSQL, dll. 

4). PHP adalah bahasa pemrograman web yang mudah dipahami, karena 

banyak referensi yang dapat digunakan dengan mudah. 

5). PHP dapat diakses dengan kecepatan yang tinggi dan pembuatannya relatif 

mudah. 

6). PHP bersifat kompatibel dengan web server yang sudah ada dan dapat 

juga berjalan dengan baik walaupun system operasi yang dipakai berbeda 

baik pada server ataupun klien. 

7). PHP dapat diperoleh secara gratis. 

8). PHP juga dapat bekerja pada Microsoft Personal Web server, Apache, IIS, 

Xitami, dan sebagainya. 

9). Bahasa PHP dapat diletakkan atau disisipkan pada tag HTML (bersifat 

embedded) dan PHP termasuk dalam server-side programming. 

 

2.15 XAMPP 

XAMPP merupakan paket PHP berbasis open source. Informasinya dapat 

diperoleh di website resminya: http://www.apachefriends.com. XAMPP 

membantu memudahkan dalam mengembangkan aplikasi berbasis PHP. XAMPP 

mengkombinasikan beberapa paket software berbeda kedalam satu paket. Adapun 

lisensi masing-masing paket software tersebut dapat ditemukan di direktori 

\xampp\licence.  
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XAMPP menyediakan antar muka control panel tersendiri yang dapat 

digunakan untuk menjalankan semua service (paket software pendukung) yang 

telah terinstal.  

Pada web server (lokal komputer, tidak di server internet sesungguhnya) 

pada XAMPP, akan menyediakan satu folder kerja yang bernama htdocs. Pada 

paket ini, folder kerja tersebut dapat ditemukan pada subfolder C:\..\XAMPP 

(sesuai lokasi dimana menyimpan hasil instalasinya). 

 

2.16 Kuisioner 

 Teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau 

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi 

yang diperlukan oleh peneliti. (Mardalis: 2008: 66)  

Tujuan dalam penggunaan kuisioner yaitu untuk memperbaiki bagian-

bagian yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data 

terhadap responden dan untuk memperoleh informasi dengan reliabilitas dan 

validitas sesuai kajian penelitian. Menurut Suharsini (2010:194) klasifikasi 

kuesioner terbagi atas dua jenis, yaitu: 

1). Kuesioner langsung dan tidak langsung 

Suatu kuesioner dikatakan langsung apabila kuesioner tersebut dikirim 

langsung kepada orang yang dimintai pendapat. Sebaliknya, apabila kuesioner 

dikirimkan kepada seseorang yang dimintai pendapat mengenai keadaan orang lain, 

maka disebut kuesioner tidak langsung. 

2). Kuesioner terbuka dan tertutup 

Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang menghendaki jawaban pendek, 

atau jawabannya diberikan dengan membubuhkan tanda tertentu. Daftar pertanyaan 

disusun dengan disertai alternatif jawaban, responden diminta untuk memilih salah 

satu jawaban atau lebih dari altenatif yang disediakan. Sedangkan kuesioner terbuka 

merupakan kuesioner yang berupa item-item pertanyaan yang tidak disertai alternatif 

jawaban, melainkan mengharapkan responden untuk mengisi dan memberi komentar 

atau pendapat. 
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2.16.1 Skala yang Digunakan dalam Kuisioner 

Skala yang digunakan dalam kuisioner merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif. Macam-macam skalaa yang digunakan dalam 

kuisioner antara lain. 

1). Skala Nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori 

atau kelompok dari suatu subyek. 

2). Skala Ordinal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori 

sekaligus melakukan rangking terhadap kategori. 

3). Skala Interval merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk 

mengukur fenomena/gejala sosial dimana pihak responden diminta 

melakukan ranking terhadap preferensi tertentu sekaligus memberikan 

nilai (rate) terhadap preferensi tersebut. Jenis skala interval yang dapat 

digunakan diantaranya yaitu: 

a. Skala Linkert : digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Untuk jawaban analisis kuantitatif jawaban dari penentuan interval 

skalanya diberi nilai skor. Misal: penentuan kategori “Sangat setuju” 

diberi skor 5, “Setuju” diberi skor 4 dan seterusnya. 

b. Skala Gutmann : suatu pengukuran untuk memperoleh jawaban 

responden yang tegas, yaitu terdiri dari jawaban: “ya-tidak”, “pernah-

tidak pernah”, “positif-negatif”, “setuju-tidak setuju”. 

c. Sematic Defferential ; suatu skala pengukuran yang disusun dalam 

suatu garis dimana jawaban sangat positif terletak dibagaian kanan 

garis, sedangkan jawaban sangat negatif terletak dibagian kiri garis 

atau sebaliknya. 

d. Rating Scale : suatu skala pengukuran dimana responden menjawab 

salah satu jawaban kualitatif yang disediakan. 
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4). Skala Rasio merupakan skala interval yang memiliki nilai dasar yang tidak 

dapat diubah. Contoh; umur responden memiliki nilai dasar nol.  

 

2.16.2 Teknik Penentuan Informan 

Menurut W. Lawrance Neuman (2007) ada beberapa teknik penarikan sampel 

yang bisa digunakan untuk menentukaan informan sebagai responden dari kuisioner 

yang akan diajukan. Teknik penarikan informan dikelompokkan ke dalam dua 

kategori kualitatif dan kuantitatif. 

1). Kualitatif 

a. Purposive: Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang 

telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. 

Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab 

masalah penelitian.  

b. Kuota: informan yang dipilih bertujuan untuk memenuhi kuota yang 

telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, seorang peneliti ingin 

mengumpulkan data dari sejumlah orang di sebuah desa terpencil. 

Peneliti memutuskan untuk memilih 20 orang. Mereka yang dipilih ini 

diambil begitu saja, tanpa metode/cara tentu. 

c. Snowball atau Bola Salju: informan yang dipilih merupakan hasil 

rekomendasi dari informan sebelumnya. Ini umumnya digunakan bila 

peneliti tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang layak untuk 

menjadi sumber. Misalnya ketika peneliti ingin mengetahui pola 

komunikasi antarpribadi para pengguna narkoba. Tidak ada daftar 

nama yang bisa jadi rujukan. Salah satu cara yang bisa digunakan 

adalah dengan meminta rekomendasi dari seseorang. Dari seorang 

informan, jumlah sumber data dapat berlipat ganda jumlahnya. Seperti 

bola salju yang menggelinding. 

d. Sequential: informan yang dipilih tidak ditentukan batasannya. 

Jumlahnya terus bertambah dan bertambah sampai peneliti menilai 

data yang dikumpulkan dari sejumlah informan tersebut telah 
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mencapai titik jenuh. Maksudnya, tidak ada hal baru lagi yang dapat 

dikembangkan. 

2). Kuantitatif 

a. Simple Random atau Acak Sederhana: mereka yang dipilih sebagai 

responden atau sampel diambil begitu saja melalui proses acak 

sederhana. Seperti cara mengundi nama saat arisan atau pemilihan 

kartu pos yang berhak untuk memenangkan sebuah undian.  

b. Systematic Random atau Acak Sistematik: serupa dengan acak 

sederhana, bedanya dalam acak sistematik, peneliti menetapkan 

interval atau cara tertentu dalam penerikan sampel secara acak. 

Misalnya peneliti mengocok 100 kartu yang berisi nama calon 

responden. Peneliti menetapkan, setiap kocokan ke-5, kartu yang 

paling atas akan dipilih sebagai sampel/responden. Jadi peneliti selalu 

mengulang mengocok kartu per 5 kali untuk memilih satu demi satu 

kartu yang berisi nama (calon) sampel/responden. 

c. Stratified atau Berjenjang: sampel dipilih berjenjang menurut kategori 

umum ke khusus. Misalnya, untuk menentukan sampel dari populasi 

mahasiswa di sebuah universitas, peneliti mengelompokkan 

mahasiswa menurut fakultas, jurusan, lalu program studi. Di jenjang 

program studi, peneliti mengelompokkan lagi sampel menurut 

angkatannya. Jadi dengan demikian, mahasiswa di setiap angkatan 

pada universitas tersebut (apa pun program studi atau jurusannya) 

terwakili dari sampel yang ditarik. 

d. Cluster atau Perkelas: sebelum dipilih, sampel dikelompokkan 

menurut kategori sosial tertentu. Misalnya jenis kelamin, usia, tingkat 

ekonomi, atau tempat bermukim. Serupa dengan sampel berjenjang, 

bedanya pengelompokkan ini lebih menjadikan kategori sosial sebagai 

dasar pengelompokkan. Sedangkan sampel berjenjang lebih fokus pada 

pendekatan kerangka sampling. 


