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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pariwisata dan Pariwisata yang Berkelanjutan   

Perubahan gaya hidup masyarakat dalam berwisata konvensional (massal) 

ke wisata alternatif telah mendorong keingintahuan dan minat pengunjung tentang 

kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Pengunjung merasa perlu untuk 

lebih menikmati, merasakan dan menghayati ketertarikannya pada ekowisata, hal 

ini yang  membedakannya dengan wisata massal yang penuh gegap-gempita, 

sehingga pariwisata ini dikenal sebagai wisata lambat (slowtourism).  

Kemudian muncul istilah responsible tourism (pariwisata yang bertanggung 

jawab) yang seakan melengkapi konsep-konsep ekowisata terdahulu. Tujuan yang 

ingin dicapai oleh responsible tourism sesungguhnya sama dengan kedua konsep 

sebelumnya yaitu berusaha meminimalkan dampak negatif  terhadap lingkungan 

dan masyarakat. Tetapi responsible tourism lebih menekankan pilihan yang 

diambil oleh konsumen dalam menentukan tujuan wisata, akomodasi, model 

transportasi dan cara melakukan perjalanan, misalnya memilih mengatur sendiri 

perjalanannya. Responsible tourism juga menekankan kesadaran wisatawan itu 

sendiri untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari kunjungannya ke suatu 

tempat. Hal ini mendorong terciptanya suatu produk wisata yang berbasis 

sumberdaya alam dan dikelola berdasarkan asas konservasi yang dikenal dengan 

ekowisata (Latupapua, 2011; Damanik & Weber, 2006).  

Pariwisata berkelanjutan pertama kali diperkenalkan pada  Journal of 

Sustainable Tourism tahun 1993. Perbedaan dengan konsep pariwisata 

sebelumnya terletak pada upaya menghubungkan antara kehendak berwisata 

pelancong sekaligus kesejahteraan masyarakat. Pariwisata berkelanjutan memiliki 

makna mampu menciptakan dan mendukung keberlanjutan pembangunan (Dorin-

Paul 2013). Pengikutsertaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan inilah 

konsep yang membedakannya dengan konsep pariwisata lama.  

Pelaku usaha wisata di TN Gunung Ciremai belum memasukan faktor 
kerawanan longsor dalam pertimbangan pengembangan sarpraswisata 

di TNGC  

Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan lokasi rawan 

bencana pada ODTWA TN Gunung Ciremai  

Menilai status kerawanan longsor ODTWA TNGC  
dan pembuatan arahan pengaturan lahan

Parameter pemicu longsor 

(Wati, 2010)  
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ODTWA di TNGC 
Peta kerawanan longsor 

TNGC 

Spatial analys tools  

Permen PU  

No.22 thn 2007 
Analisa kesesuaian dan arahan struktur 

Deskripsi Status dan 

arahan perencanaan ruang 



14 

 

Pariwisata berkelanjutan dapat juga dimaknai sebagai  pariwisata yang 

memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa 

depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat 

sekitar (UNEP-WTO 2005). Dari sini diketahui bahwa aspek pengembangan 

pariwisata haruslah memiliki keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan 

(Jayaraman, 2010), generasi sekarang dan yang akan datang, serta menjawab 

kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas setempat 

(UNWTO 2013).  

Dalam kaitannya dengan Millenium Development Goals (MDGs), maka 

pariwisata berkelanjutan selaras dengan tujuan pengurangan kemiskinan, 

pembangunan perdesaan, pelestarian budaya dan masyarakat, kesetaraan jender, 

perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim dan memperlihatkan dampak 

yang bermanfaat terhadap mitigasi perubahan iklim. Jika dikaitkan dengan 

Sustainable Developments Goals (SDGs), pariwisata sesuai dengan tujuan 8 

(pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan 12 (konsumsi dan produksi 

yang bertanggung jawab) dan tujuan 14 (perlindungan dan penggunaan yang 

berlanjut samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan) 

(UNWTO, 2015).   

Definisi ekowisata menurut International Ecotourism Society dalam TIES 

(1990), memiliki makna “perjalanan bertanggung jawab ke tempat-tempat alami 

dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat”. Konsep ini kemudian mengalami serangkaian perubahan 

definisi. Ceballos-Lascurain (1996), menambahkan frasa “mempelajari, 

mengagumi dan menikmati”. Sedang UNWTO memberi penekanan bahwa 

ekoturisme harus memiliki karakteristik “motivasi utama pengunjung adalah 

menikmati dan mengapresiasi kondisi alam, memiliki aspek pendidikan dan 

interpretasi, diikuti kelompok kecil dengan pelaksana khusus, meminimalisir 

dampak negatife dan merawat keaslian wilayah”. Tahun  2015, TIES 

menambahkan interpretasi dan edukasi pada masyarakat lokal. Pemaknaan 

ekowisata diatas menekankan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang 

merupakan pilar keberlanjutan.  
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Bagi sebagian orang, makna ekowisata dari segi konsep sulit dipahami 

maksud dan operasionalisasinya, dibandingkan ekowisata dari segi pasar. 

Ekowisata dari segi pasar diasosiasikan pada bentuk kegiatan wisata yang 

mendukung pelestarian alam. Dalam praktek, ekowisata cenderung mengarah 

kepada wisata dengan latar lokasi di alam terutama kawasan yang dilindungi 

seperti taman nasional dan cagar alam.  

Woodley dalam Butler (1999) mengungkapkan bahwa pariwisata di taman 

wisata atau tempat lainnya, utamanya ditentukan oleh keberlanjutan ekosistem. 

Keberlanjutan juga memiliki keterkaitan dengan daya dukung dan daya tampung. 

Fandeli (2009) menyatakan bahwa masalah daya dukung dalam kepariwisataan 

adalah sangat penting karena berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. 

Beberapa hasil penelitian terkait statemen tersebut sudah cukup banyak. Sebagai 

contoh, hasil penelitian Pickering (2003) di pegunungan Alpen Australia, 

mengungkap bahwa aspek lingkungan yang banyak terdampak adalah habitat 

yang terusik dan terfragmentasi, pengaruh pada flora-fauna, kualitas air dan udara. 

Sedang menurut Nurmansyah (2007), meningkatnya jumlah pengunjung dari 

waktu ke waktu akan menimbulkan dampak terhadap biofisik diantaranya adalah 

semakin berkurangnya vegetasi penutup tanah, terjadinya pemadatan tanah yang 

akan berakibat pada berkurangnya kemampuan infiltrasi sehingga aliran 

permukaan tanah (run off) dan erosi akan meningkat.  

2.2 Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan  

Pariwisata konvensional yang padat orang membawa beberapa dampak 

negatif terhadap lingkungan. Kehadiran pengunjung di satu sisi akan 

meningkatkan kebutuhan air dan tanah, diikuti kebutuhan akan ruang bagi 

manusia, kendaraan, bahan bakar, ruang parkir dan dimensi fisik lain. Secara 

sosial budaya, pariwisata membawa penurunan etika penghormatan pada tempat 

dan masyarakat asli (hal ini menimbulkan ketidaknyamanan), ketimpangan 

ekonomi masyarakat lokal dengan pelaku usaha, penurunan kualitas lingkungan. 

Singkat kata, pariwisata dapat membalik menjadi hal yang merugikan bagi 

pengunjung dan warga asli.  
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Kemunduran ini tidak tepat dialamatkan pada aktivitas wisata semata, 

namun lebih tepat bila dialamatkan sebagai imbas dari komersialisasi berlebih. 

Pariwisata tetap menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi paling signifikan. 

Pemerintah dan  pelaku bisnis perlu memberi perhatian pada kemungkinan 

kerusakan sumber daya dan masa depan alih-alih mengejar keuntungan ekonomi 

(Goeldner and Ritchie, 2009).  

Perkembangan pariwisata hendaklah masuk dalam perencanaan kebijakan. 

Kedepannya, kebijakan bukan hanya pada laba-rugi namun haruslah memasukan 

aspek lingkungan. Perencanaan menjadi titik kritis pertemuan pembangunan 

berkelanjutan dengan perlindungan lingkungan. Selain dampak ekonomi di atas, 

dampak sosial yang bersifat negatif dan harus ditanggung masyarakat juga pelu 

diperhitungkan dalam perencanaan. Perencanaan harus strategik, berorientasi pada 

pelaksanaan sebagai suatu kesatuan proses dengan perencanaan sendiri dan 

bersifat proaktif (Gunawan, 1993).  

Dumbraveanu (2007) menyatakan bahwa salah satu prinsip pariwisata 

berkelanjutan adalah meminimalkan dampak lingkungan dalam rangka 

menciptakan keberlanjutan ekologis. Salah satu aspek perencanaan wisata adalah 

perencanaan keruangan (perencanaan spasial). Aspek perencanaan spasial 

merupakan aspek perencanaan yang berfokus pada perencanaan sektor fisik 

pariwisata (Dede and Ayten, 2012). Perencanaan spasial sering menggunakan 

perangkat lunak sistem informasi geografis.  

2.3 Bencana Tanah Longsor dan Faktor Pemicu  

Kawasan wisata juga tidak lepas dari aspek bencana. Menurut UU no 24 

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang disebabkan alam maupun manusia yang 

mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia, mengakibatkan korban jiwa, 

kerugian material, harta benda psikologis dan dampak psikologis. Berdasar 

penyebab, bencana dibedakan menjadi bencana alam dan bencana non alam. 

Bencana yang erat kaitannya lokasi wisata antara lain gempa bumi, banjir, 

tsunami pada wisata pantai, tanah longsor (pergeseran permukaan tanah), letusan 
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gunung api, banjir lahar dingin, banjir bandang, kebakaran lahan/hutan, serta 

kekeringan. Secara umum bencana adalah hal yang merugikan bagi kegiatan 

pariwisata, kendati bila diolah bencana bisa menjadi peluang kegiatan wisata. 

Bahkan gunung berapi aktif pun dapat dikembangkan untuk pariwisata (Erfurt-

cooper, 2015). Yogyakarta telah mengembangkan wisata yang memanfaatkan 

fenomena bencana ini.   

Salah satu bencana yang kerap terjadi di pegunungan adalah longsor 

(landslides). Longsor  (landslides) berkaitan dengan perpindahan massa penyusun 

tanah sesuai arah gravitasi. Menurut Paimin dkk (2009) tanah longsor terjadi jika 

terpenuhi keadaan: (1) lereng cukup curam, (2) terdapat bidang peluncur yang 

kedap air dibawah permukaan tanah, dan (3) terdapat cukup air dalam tanah di 

atas lapisan kedap (bidang luncur) sehingga tanah jenuh air. Penyebab (trigger) 

nya adalah curah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan 

yang kurang kuat, jenis dan tataguna lahan, getaran, susut muka air tanah atau 

danau, adanya beban tambahan, erosi, material tambahan pada tebing, bekas 

longsoran, penggundulan hutan, daerah pembuangan sampah dan adanya bidang 

tidak bersambung (PVMBG, 2006).  

PVMBG (2006) membedakan tanah longsor dalam enam jenis, yakni: 

longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan 

tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling 

banyak terjadi di Indonesia. Variabel yang berpengaruh pada longsor adalah 

(Bathrellos et al, 2009) lithology, jarak dari sesar,  sudut lereng, aspek (arah) 

lereng, curah hujan, ketinggian, penggunaan lahan, jarak dari jalan, jarak dari 

sungai dan geometri.  

Secara umum terdapat 14 (empat belas) faktor pendorong yang dapat  

menyebabkan terjadinya longsor sebagai berikut: a. curah hujan yang tinggi; b. 

lereng yang terjal; c. lapisan tanah yang kurang padat dan tebal; d. jenis batuan 

(litologi) yang kurang kuat; e. jenis tanaman dan pola tanam yang tidak 

mendukung penguatan lereng; f. getaran yang kuat (peralatan berat, mesin pabrik, 

kendaraan bermotor); g. susutnya muka air danau/bendungan; h. beban tambahan 

seperti konstruksi bangunan dan kendaraan angkutan; i. terjadinya pengikisan 
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tanah atau erosi; j. adanya material timbunan pada tebing; k. bekas longsoran lama 

yang tidak segera  ditangani; l. adanya bidang diskontinuitas; m. penggundulan 

hutan; dan/atau n. daerah pembuangan sampah. 

Faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap masalah longsor di 

wilayah studi termasuk sudut kemiringan, hidrologi, geologi, tanah, dan garis 

lereng. Biasanya longsor terjadi pada area dengan kelerengan yang curam. Daerah 

yang termasuk ke dalam zona longsor pada umumnya berada pada daerah 

bermorfologi perbukitan bergelombang dan perbukitan terjal (Lukmantara, 2007). 

Dalam berbagai model penentuan erosi dan longsor, faktor kelerengan 

dimasukkan dalam unsur utama (Guillard and Zezere, 2012). Untuk kepentingan 

pemetaan kerawanan, perkembangan SIG memungkinkan peneliti mendapatkan 

data kelerengan dari Data Elevation Model (DEM) dari citra satelit (Hamza and 

Raghuvanshi, 2017).  

Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang besar perannya terhadap 

kejadian longsor dan erosi (Prawiradisastra, 2008; Buchori, 2012; Utomo, 2013)). 

Hujan berpotensi menimbulkan longsor tergantung pada intensitas dan durasi. 

Butiran hujan menghancurkan agregat tanah dan menimbulkan longsor (Utomo, 

1989).  Banyak saluran-saluran permukaan yang sudah tidak berfungsi lagi akibat 

tertutupnya saluran oleh material yang terbawa oleh air hujan. Air hujan yang 

berinfiltrasi ke dalam pori-pori tanah yang lolos air melunakkan tanah sehingga 

tanah kehilangan kapasitas dukungnya lereng. Batas curah hujan sebagai pemicu 

longsor diteliti oleh Sarya (2014) di Kabupaten Gunung Kidul, DIY dan didapati 

bahwa batas curah hujan penyebab longsor dangkal adalah 50 mm. Hasil ini 

serupa dengan hasil penelitian Hasnawir (2012) bertempat di Sulawesi selatan.  

Geologi dan Geomorfologi memiliki pengaruh kuat pada gerakan tanah 

(Setyaningsih dan Sholeh, 2008). Faktor geologi berpengaruh terhadap potensi 

longsor berdasar susunan dan sifat litologi batuan. Sifat batuan ditentukan oleh 

asal batuan dan komposisi mineral yang berpengaruh terhadap kepekaan terhadap 

erosi dan longsor. Di daerah pegunungan, bahan induk tanah didominasi oleh 

batuan kokoh dari batuan volkanik, sedimen, dan metamorfik. Tanah yang 

terbentuk dari batuan sedimen, terutama batu liat, batu liat berkapur atau marl dan 
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batu kapur, relatif peka terhadap erosi dan longsor. Batuan vulkanik umumnya 

tahan erosi dan longsor. Material yang tidak terkonsolidasi lebih rentan karena 

masuknya air ke dalam tanah (Noor, 2005).  

Kejadian longsor bisa diakibatkan tanah yang jenuh air akibat kedalaman 

air tanah yang dangkal. Air tanah yang jenuh mengakibatkan besarnya beban air 

yang ditanggung tanah sehingga  tanah labil dan mudah longsor. Pengikisan ini 

dikenal pula sebagai erosi. Jika laju erosi tidak melebihi laju pembentukan tanah, 

maka erosi dianggap yang diperbolehkan (permissible erosion).  

Laju infiltrasi secara umum dipengaruhi jenis dan penggunan lahan. 

Semakin tinggi laju infiltrasi, semakin mudah tanah mencapai kondisi jenuh 

sehingga lebih labil dan rentan. BAI (Booker Agriculture International) telah 

membuat tiga kelas tekstur tanah untuk mengelompokkan laju infitrasi yaitu 

(Buchori & Susilo, 2012):   

- Tekstur lempung, lempung  debuan, lempung pasiran, geluh lempung 

debuan,dan geluh lempungan. Memiliki infiltrasi kurang dari 1,5 

cm/jam, diklasifikasikan sangat  lambat  sampai  lambat;  

- Tekstur geluh lempung  pasiran,  debu, geluh debuan,  geluh, geluh 

pasiran. Memiliki laju infiltrasi 1.5 – 25 cm/jam dan diklasifikasikan 

sedang;  

- Tekstur pasir geluhan, pasir memiliki laju infiltrasi > 25 cm/jam masuk 

dalam klasifikasi cepat sampai sangat cepat.  

Penutupan lahan memberi andil pada longsor. Penutupan lahan yang 

rendah ditengarai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rawan longsor 

(Atmojo 2008). Buchori (2012) menegaskan bahwa penutupan lahan dipengaruhi 

faktor campur tangan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam 

penggunaan lahan, sebaran vegetasi yang jarang cenderung meningkatkan 

pelapukan dan erosi. Keberadaan perumahan akan menambah massa tanah. 

Perkebunan di lereng menambah kerawanan longsor. Pemanfaatan lahan pada 

lereng akan mengontrol longsor (Amri dkk., 2016).  Sawah di dataran landai 

dengan sistem terasering mengurangi kemungkinan longsor (Sumiyanto & Noor, 

2010).   
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Zona  gempa/patahan adalah  suatu  kawasan  dimana  terdapat sesar  

atau  patahan gempa   atau   memiliki  potensi   terjadinya   gempa. Sebagian  

besar   wilayah  di  Indonesia memiliki  daerah   sesar   atau   patahan   yang   

sewaktu-waktu   dapat   aktif  untuk   terjadi pergerakan.  Keberadaan  sesar  

tersebut  merupakan potensi  adanya  gempa  bagi daerah  di sekitarnya. 

Menurut Kelarestaghi (2003), jarak optimal yang terpengaruh oleh adanya 

sesar/patahan dalam  terjadinya  longsor  adalah  sejauh  5.000  m.  Artinya  

suatu  wilayah dengan  jangkauan luasan kurang lebih 5.000 m dari garis 

sesar/patahan merupakan daerah yang rawan atau berpotensi untuk terjadi 

gempa. Menurut Sartohadi (2007), longsor terjadi bukan hanya terkait waktu 

musim hujan tetapi juga faktor tektonis. Getaran yang diakibatkan oleh gempa, 

juga dapat memicu terjadinya longsor.  

2.4 Kerawanan Bencana Longsor dan Pemetaannya  

Bencana longsor adalah salahsatu bencana dengan tingkat kerusakan 

terbesar (Dai et al, 2002). Ilmuwan berusaha memahami fenomena bencana 

longsor sebagai jalan untuk melakukan mitigasi, meminimalisir korban dan 

kerugian dari dampak yang ditimbulkan. Fell et al. (2008) memaknai kerawanan 

longsor sebagai kemungkinan terjadinya tanah longsor di suatu daerah 

berdasarkan kondisi medan lokal.  

Sedang menurut Safaei et al. (2012) kerentanan longsor didefinisikan 

sebagai penilaian kuantitatif atau kualitatif dari klasifikasi, volume (atau area), 

dan distribusi spasial tanah longsor, yang ada atau berpotensi dapat terjadi di 

suatu area. Istilah ini juga menggambarkan kecepatan dan intensitas longsor baik 

yang terjadi maupun berpotensi terjadi. Dari keseluruhan pengertian tersebut, 

kerawanan tidak memasukkan aspek waktu (Fell et al, 2008).  

Istilah kerawanan dan bahaya sering saling tertukar. Bahaya (Hazard) 

diartikan sebagai kondisi yang berpotensi menghasilkan konsekuernsi yang tidak 

diinginkan. Area yang rawan gempa yang tidak mengancam manusia sering 

dianggap bukanlah bahaya. Adapun resiko (risk) dimaknai sebagai ukuran 
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kemungkinan dan keparahan efek buruk terhadap kesehatan, property dan 

lingkungan  (Fell et al, 2008).  

Penilaian kerawanan longsor merupakan langkah penting bagi perencana 

dan teknisi karena peta kerawanan menyediakan alat tambahan untuk mendukung 

pemilihan area pembangunan. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan 

lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor 

(KemenPU, 2007). Penilaian kerawanan longsor dapat dianggap sebagai langkah 

awal untuk manajemen bahaya dan resiko longsor (Leonardi et al, 2016).  

Dari beberapa metode penilaian kerawanan longsor, secara garis besar 

digolongkan menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif 

tergantung pendapat pakar (Yalcin, 2008; Ercanoglu, 2008, Ayalew & Yamagishi, 

2005). Sedang metode kuantitaif memiliki ketergatungan minimal terhadap 

pendapat manusia/pakar dalam menghasilkan peta. 

2.5 Pemetaan Kerawanan Longsor   

Yalcin (2008) menyebutkan bahwa kerawanan longsor dapat didapatkan 

dengan cara kartografi. Kendati kajian tentang longsor dimulai tahun 1950-an, 

namun pemetaan kejadian longsor dimulai tahun 1970-an. Lompatan 

perkembangan kajian pemetaan longsor seiring dengan perkembangan teknologi 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Selama puluhan tahun, pemetaan kerawanan 

longsor (Landslide Susceptibility Mapping) dilakukan banyak peneliti. Pemetaan 

Kerawanan Longsor adalah sebuah solusi untuk memahami dan memperkirakan 

bahaya longsor untuk memitigasi konsekuensinya (Feizizadeh, 2011).    

Terdapat tiga metode yang umum digunakan pemetaan kerawanan longsor 

sebagaimana digambarkan Gambar 5 di bawah ini (Sabokbar et al, 2014) :  
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Gambar  5.  Metodologi pemetaan kerawanan longsor 

2.6 Sistem Informasi Geografis  

Salah satu alat bantu dalam pemetaan adalah perangkat Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Pemaknaan sistem informasi geografi berevolusi sesuai 

perkembangan zaman. Salah satu definisi SIG termutakhir sebagaimana ditulis 

ESRI (1990) yaitu "Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat 

lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara 

efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam 

suatu informasi berbasis geografis”. 

SIG merupakan perangkat pengelola data spasial yang handal namun juga 

perangkat penunjang keputusan (Baja, 2012). Beberapa kemampuan SIG antara 

lain: (a). Memetakan letak. (b). Memetakan kuantitas. (c). Memetakan kerapatan. 

(d). Memetakan apa yang ada di luar dan di dalam suatu area. Dengan demikian 

dapat dikatakan SIG memiliki esensi struktur dan fungsi.  

Commonly used landslides 

susceptibility methods  

Data Driven Methods  

- Spatial Multi Criteria 

Evalation  

- Fuzzy logic 

- Boolean logic  

- Simple overlay  

 

Quantitative  Qualitative  Hybrid   

Knowledge Driven 

Methods  

- Statistic Method 

including multivariate 

and bivariate  

statistical analysis 

- Training based 

method  

 

Knowledge Driven and data 

driven Methods  

- Spatial multi Criteria 

Evaluation (MCE) + 

Statistical   Method  
- Spatial multi Criteria 

Evaluation (MCE) + 

Training based method 
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Secara umum, terdapat dua jenis fungsi analisis yaitu fungsi analisis 

spasial dan fungsi analisis atribut. Fungsi analisis spasial terdiri dari : 1). 

Klasifikasi (reclassify): fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data spasial 

(atau atribut) menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria 

tertentu. 2). Network (jaringan) : fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) 

atau garis-garis (lines) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. 3). Overlay : 

fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang 

menjadi masukkannya. 4). Buffering : fungsi ini akan menghasilkan data spasial 

baru yang berbentuk poligon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial 

yang menjadi masukannya. 5). 3D analysis : fungsi ini terdiri adari sub-sub fungsi 

yang berhubungan dengan presentasi data spasial dalam ruang tiga dimensi. 6). 

Digital Image Processing : fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG yang 

berbasiskan raster. Karena data spasial permukaan bumi banyak didapat dari 

perekaman data satelit yang berformat raster, maka banyak SIG raster yang juga 

dilengkapi dengan fungsi analisis ini.  

  

  




