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Abstrak
Peta yang disajikan dalam suatu sistem yang berbasis web akan lebih mudah diakses oleh user
dibandingkan peta yang hanya disajikan pada sistem yang bersifat stand alone. Dengan basis web peta
dapat diakses dengan waktu dan tempat yang tidak ditentukan. Untuk menghasilkan peta berbasis web
dapat menggunakan suatu aplikasi MapServer. MapServer menyediakan beberapa fitur yang diperlukan
untuk pengolahan suatu peta misalnya memperbesar atau memperkecil ukuran skala peta, mencari suatu
lokasi, dan mengambil informasi yang berkaitan dengan lokasi tersebut. Fitur-fitur tersebut dapat
langsung digunakan dengan bantuan PHPMapscript. Sistem pemetaan berbasis web yang menggunakan
MapServer dapat dijalankan pada server dengan sistem operasi Windows atau Linux.
Sistem pemetaan berbasis web yang menggunakan MapServer pada saat dijalankan akan
menghasilkan suatu file gambar. Ukuran file gambar ini dipengaruhi oleh ukuran peta dan skala peta.
Semakin besar ukuran peta yang ditampilkan pada browser maka semakin besar pula ukuran file gambar
yang akan dihasilkan dari proses yang dikerjakan MapServer. Jika skala peta semakin kecil maka ukuran
file gambar akan semakin kecil karena jumlah item gambar yang ditampilkan akan semakin sedikit.
Begitu juga sebaliknya jika skala semakin besar maka jumlah item gambar yang ditampilkan akan
semakin banyak sehingga ukuran file gambar akan semakin besar. Dengan menggunakan MapServer,
sistem pemetaan berbasis web dapat dijalankan dengan kecepatan akses yang cukup baik.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sistem pemetaan pada saat ini merupakan
teknologi yang berkembang dengan cepat dan
banyak diminati. Dengan sistem pemetaan,
beberapa persoalan realitas kehidupan manusia
bisa diatasi, misalnya dalam hal pengambilan
keputusan untuk membangun suatu fasilitas
akademik di lingkungan kampus.
Hal lain yang menjadikan sistem pemetaan
merupakan sistem yang banyak diminati adalah
asumsi bahwa informasi geografi dari suatu
lokasi, baik yang berkaitan dengan tata letak,
kegunaan, sumber daya ataupun ciri–ciri yang
dimiliki, akan lebih mudah dipahami dan
dianalisis jika disajikan dalam sebuah peta.
Dengan menggunakan peta, informasi geografi
tersebut
dapat
lebih
efisien
untuk
dikomunikasikan dan disimpan. Selain itu, sebuah
peta dapat mengilustrasikan
hubungan data
geografi, yang mungkin tidak ditemukan pada
bentuk data tabular.
Sebuah peta sangat bermanfaat dalam
pencarian suatu tempat, terutama jika tempat

tersebut merupakan bagian dari wilayah yang
luas. Institut Pertanian Bogor sebagai sebuah
lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka,
belum menyajikan informasi geografi dari
tempat-tempat yang terdapat di dalamnya dalam
bentuk peta yang dapat dengan mudah diakses
oleh berbagai pihak. Area IPB yang luas juga
menyulitkan seseorang dalam mencari suatu
lokasi di IPB apabila tidak adanya suatu sistem
yang menyediakan informasi mengenai posisi
tempat tersebut berada.
Agar sistem pemetaan bisa lebih mudah
diakses, maka sistem dibuat dengan basis web.
Dengan basis web sistem dapat diakses dari
berbagai tempat dan dalam waktu yang tidak
ditentukan. Untuk mengimplementasikan sistem
pemetaan yang berbasis web, digunakan aplikasi
MapServer dan PHPMapScript.
Tujuan
Penelitian ini bertujuan menelaah kinerja
sistem pemetaan berbasis web dengan
menggunakan MapServer dan PHPMapScript,
serta menghasilkan suatu sistem infomasi
geografi IPB Darmaga, dengan penyajian yang
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mudah diakses oleh berbagai pihak. Akses dapat
dilakukan oleh semua pihak tanpa batasan ruang
dan waktu. Informasi akan disajikan dalam bentuk
peta yang menunjukkan beberapa lokasi penting
yang terdapat di IPB Darmaga. Lokasi-lokasi
tersebut diantaranya adalah fakultas, plaza
akademik, stadion olah raga dan beberapa lokasi
penting lainnya.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Peta geografi IPB Darmaga, hanya dilakukan
secara global, tidak secara detail terhadap
setiap bagian dari suatu lokasi yang ada.
2. Data geografi yang digunakan hanya terbatas
pada posisi suatu tempat, nama tempat, dan
fungsinya.
3. Data geografi akan disajikan dalam suatu
bentuk peta.
4. Penelitian akan menghasilkan sistem yang
berbasis web.
5. Analisis kinerja sistem dari segi ukuran file
gambar yang dihasilkan dan kecepatan proses
pengolahan data sehingga dapat ditampilkan
pada browser dalam bentuk peta dengan
menggunakan MapServer.
TINJAUAN PUSTAKA
Peta
Peta adalah representasi grafik dari fitur-fitur
geografi atau fenomena spasial lainnya yang
terjadi di lingkungan (Anonim, 1994). Sebuah
peta dapat direpresentasikan dalam bentuk:
1. Titik, bentuk geografi berdimensi nol, yang
merepresentasikan bentuk geometri dengan
suatu posisi x, y dan dalam koordinat peta.
2. Garis, bentuk geometri yang dihasilkan dari
kumpulan titik yang saling terhubung (tidak
kurang dari dua titik).
3. Area, bentuk geografi berdimensi dua,
biasanya digunakan untuk menggambarkan
batas suatu daerah. Suatu area minimal
memiliki tiga titik.
4. Permukaan tiga dimensi, bentuk geografi
yang memiliki unsur panjang, lebar dan
kedalaman atau ketingggian.
Bentuk-bentuk geografi ini dapat disimpan
baik dalam format vektor ataupun raster. Format
vektor merepresentasikan lokasi dan bentuk
secara
pasti,
sedangkan
format
raster
merepresentasikan bentuk geografi sebagai suatu
sel atau piksel dalam sebuah matriks.

Sistem Informasi Geografi (SIG)
SIG adalah suatu sistem informasi berbasis
komputer yang digunakan untuk menyimpan dan
memanipulasi
informasi
geografis.
SIG
dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan,
dan menganalisis obyek–obyek dan fenomenafenomena dimana lokasi geografis merupakan
karakteristik yang penting atau kritis untuk
dianalisis. Dengan demikian SIG merupakan
sistem komputer yang memiliki empat
kemampuan dalam menangani data yang
bereferensi geografis: masukan, keluaran,
manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan
data), analisis dan manipulasi data (Prahasta,
2002).
Sistem Pemetaan Berbasis Web
Suatu sistem pemetaan berbasis web pada
umumnya memiliki fungsi minimal sebagai
berikut:
1. Sistem dapat menampilkan peta suatu
wilayah dengan posisi geografi yang sesuai
dengan keadaan sebenarnya.
2. Sistem dapat menampilkan peta dengan
beberapa skala tertentu.
3. Sistem dapat memberikan informasi dari
setiap lokasi yang dipilih oleh pengguna.
Dalam membangun sebuah sistem pemetaan
yang terpenting adalah bagaimana suatu wilayah
dapat digambarkan secara jelas sehingga dapat
dengan mudah dipahami oleh pengguna.
MapServer dan PHPMapScript
MapServer adalah suatu aplikasi yang dapat
digunakan untuk mengimplementasikan peta
dengan basis web. Hal-hal yang diperlukan untuk
menjalankan aplikasi MapServer:
1. HTTP server misalnya PWS, Apache atau
IIS (Internet Information Server).
2. GIS dataset.
3. Suatu Mapfile yang akan mengkontrol
MapServer dalam melakukan pengolahan
data.
4. Template file yang mengatur bagaimana
output MapServer akan tampil pada sebuah
halaman html.
5. Script pemrograman PHPMapscript.
Aplikasi MapServer dapat mengolah data
GIS baik dalam format raster ataupun format
vektor. Format raster bisa berupa file berekstensi
TIFF, PNG, JPEG, dan GIF, sedangkan data
dalam format vektor bisa berupa shapefile,
PostGIS, ESRI SDE dan OracleSpatial. Dalam
penelitian ini yang digunakan adalah data
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dengan format shapefile. Dengan format shapefile
data SIG akan lebih mudah disimpan.
Suatu format shapefile berisi definisi geometri
dan atribut-atribut dari referensi geografi.
Shapefile didefinisikan melalui tiga buah file yang
berekstensi sebagai berikut:
1. .shp, sebagai file utama yang menyimpan
bentuk geometri.
2. .shx, menyimpan index dari fitur-fitur
geometri.
3. .dbf, dBASE file yang menyimpan atributatribut dari fitur–fitur geometri.
Data SIG yang akan digunakan, harus
dikonfigurasi terlebih dahulu dalam suatu
MapFile. MapServer akan mengolah data SIG
sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan
dalam suatu MapFile.
Untuk dapat menjalankan aplikasi MapServer
pada sistem pemetaan berbasis web, diperlukan
suatu script pemrograman PHPMapScript.
PHPMapScript adalah suatu script pemrograman
yang dapat digunakan untuk mengakses semua
struktur internal dari MapServer. PHPMapscript
mempunyai struktur yang sama dengan
pemrograman PHP.
PHP merupakan bahasa scripting yang
menyatu dengan tag–tag HTML, dieksekusi di
server, dan digunakan untuk membuat halaman
web yang dinamis (Azis, 2001). Sedangkan web
adalah kumpulan informasi yang tersimpan secara
on-line yang dapat diakses oleh user dengan
menggunakan suatu program aplikasi yang
disebut browser (Comer, 1998).
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini
terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi
sistem pemetaan yang menggunakan MapServer,
input MapServer, proses MapServer, output
MapServer dan pengujian (Gambar 1).
Identifikasi Sistem Pemetaan
yang Menggunakan MapServer

Input MapServer

Proses MapServer

Output MapServer

Pengujian

Gambar 1. Tahapan penelitian.

Identifikasi Sistem Pemetaan Berbasis Web
yang Menggunakan MapServer
Sistem pemetaan yang diimplementasikan
dengan basis web dapat lebih bermanfaat
dibandingkan dengan sistem yang hanya bisa
diakses oleh satu komputer saja. Untuk
mengimplementasikan sistem pemetaan berbasis
web dapat menggunakan bantuan MapServer.
MapServer dapat mengolah data geografi yang
disimpan baik dalam format raster ataupun
vektor. MapServer bersifat serverside. Dalam hal
penggunaan sistem operasi, MapServer bersifat
multiplatform artinya dapat dijalankan pada
komputer dengan sistem operasi Windows,
Linux, Solaris ataupun MacOSX.
Pada penelitian ini implementasi sistem
menggunakan perangkat keras dan perangkat
lunak sebagai berikut:
1. Perangkat keras
- Processor 600 MHz.
- RAM 128 Mb.
- Harddisk 10 Gb.
- VGA 8 Mb.
2. Perangkat lunak
- Sistem operasi: Windows 98 atau Linux
Red Hat 9.0.
- HTTP Server: IIS, PWS atau Apache.
- Aplikasi MapServer 3.6 untuk sistem
operasi Windows 98 atau MapServer 4.0
untuk sistem operasi Linux Red Hat 9.0.
- Basis data: MySQL.
Input MapServer
Pemetaan berbasis web yang menggunakan
MapServer harus memiliki data geografi dengan
tipe raster atau tipe vektor. Tipe raster yang dapat
digunakan adalah format TIFF, EPPL, PNG,
JPEG, GIF atau GDAL. Sedangkan untuk tipe
vektor adalah format shapefile, OGR(TAB,
MIF, DGN, ARC/INFO coverages, GML, Tiger),
POSTGIS, ESRI SDE atau Oracle Spatial.
Penelitian ini menggunakan data geografi
dengan tipe vektor yaitu dalam format shapefile.
Dengan format shapefile, perolehan dan
penyimpanan data lebih mudah dilakukan.
Proses MapServer
MapServer
merupakan
aplikasi
yang
disimpan pada webserver. Untuk menjalankan
MapServer, beberapa library harus ter-install
dalam suatu server. Jika komputer server
menggunakan sistem operasi Linux, maka
library yang harus tersimpan di server yaitu
freetype, GD, proj, jpecsrc, dan libpng.
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Sedangkan jika komputer server menggunakan
sistem operasi Windows yang dibutuhkan untuk
menjalankan MapServer adalah mapserv.exe dan
phpmapscript_36.dll.
Struktur internal MapServer dapat diakses
dengan dengan pemrograman PHP. Dengan
demikian implementasi sistem pemetaan berbasis
web yang menggunakan MapServer dilakukan
dengan pemrograman PHP, sedangkan untuk
menghubungkan antara MapServer dengan PHP
digunakan PHPMapScript.
MapServer merupakan salah satu aplikasi yang
dapat digunakan untuk mengolah data geografi.
Data geografi akan diproses oleh MapServer
sehingga menjadi suatu file gambar yang lebih
mudah untuk disajikan dalam suatu halaman web.
Output MapServer
Proses yang dilakukan oleh MapServer pada
intinya adalah mengubah data geografi menjadi
suatu file gambar. File gambar yang dihasilkan
dapat disimpan dalam format PNG, JPEG, atau
GIF. Format file gambar yang dipilih pada
penelitian ini adalah PNG, karena file gambar
dengan format PNG dapat ditampilkan secara
transparency, pada proses kompresi tidak
menyebabkan ada data yang hilang, serta
mendukung 16-bit grayscale dan 48-bit true
color. Berbeda dengan format JPEG atau GIF.
Format JPEG tidak dapat ditampilkan secara
transparency, kompresi menyebabkan ada data
yang hilang dan hanya mendukung 24-bit color.
Begitu juga dengan format GIF, walaupun dapat
ditampilkan secara transparency dan kompresi
tidak menyebabkan ada data yang hilang tetapi
format GIF hanya mampu mendukung 8-bit color.
Dengan melakukan studi kasus pada kampus
IPB Darmaga, output dari MapServer adalah file
gambar peta IPB Darmaga yang akan ditampilkan
pada web sistem informasi geografi kampus IPB
Darmaga.
Pengujian dan Analisis Data
Pengujian dilakukan dengan menganalisis
ukuran file gambar yang dihasilkan dan waktu
akses dari sistem ini untuk mengetahui bagaimana
kinerja sistem. Analisis ukuran file yang
dihasilkan dilakukan dengan membandingkan
data yang telah diperoleh dari setiap percobaaan
dan kemudian dibuat suatu grafik percobaan.
Sedangkan analisis terhadap waktu akses sistem
dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA
dan metode uji beda nilai tengah (uji T) dua
contoh berpasangan dengan selang kepercayaan

yang digunakan adalah 80%. Pada penelitian ini
uji ANOVA dan uji beda nilai tengah dilakukan
dengan menggunakan bantuan perangkat lunak
MINITAB.
Dalam menggunakan tabel ANOVA untuk
analisis data hasil percobaan, perlu diketahui
sumber keragaman yang dimiliki data tersebut.
Sumber keragaman adalah faktor yang
menimbulkan variasi/ragam. Pada penelitian ini,
penarikan kesimpulan dari tabel ANOVA yang
dihasilkan adalah dengan cara membandingkan
nilai P-Value setiap sumber keragaman terhadap
nilai α=0.2 (20%). Jika nilai P-Value lebih besar
dari α maka sumber keragaman tersebut tidak
berpengaruh terhadap nilai yang diujikan, dalam
penelitian ini adalah waktu akses. Jika sebaliknya
maka sumber keragaman tersebut mempengaruhi
nilai waktu akses.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Spesifikasi Sistem
Hasil analisis spesifikasi sistem pemetaan
berbasis web untuk kampus IPB darmaga, adalah
sebagai berikut:
1. Sistem dapat menyajikan suatu peta IPB
Darmaga dengan basis web.
2. Peta, minimal harus dapat menampilkan
beberapa lokasi penting berikut ini: fakultas,
jalan, sungai, lokasi rektorat, dan plaza
akademik.
3. Peta bersifat aktif, artinya pada saat peta
diklik dapat menampilkan informasi yang
berkaitan, misalnya: nama tempat dan
fungsinya.
4. Skala peta dapat diperbesar atau diperkecil
ukurannya.
5. Pada peta, khusus untuk lokasi fakultas
disediakan akses ke situs web fakultas
tersebut.
6. Peta dapat dicetak (print).
7. Pengguna dapat mencari suatu lokasi yang
terdapat pada peta.
Input MapServer dengan Format Shapefile
Data geografi yang dapat diolah oleh
MapServer salah satunya adalah data dengan
format shapefile. Pada penelitian ini, format
shapefile diperoleh dengan menggunakan
bantuan software MapInfo Professional 6.0. Data
mentah yang berupa gambar peta IPB Darmaga
dengan format JPG, dipisah-pisahkan untuk
setiap tipe obyek yang berbeda dengan
menggunakan MapInfo. Hasil langkah tersebut
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adalah suatu file yang kemudian akan dikonversi
ke suatu format shapefile, dengan menggunakan
suatu tools yang juga telah disediakan oleh
MapInfo, yaitu Universal Translator. Dari
shapefile yang telah dihasilkan diperlukan
penambahan data pada file .dbf, sehingga pada file
.dbf tersimpan informasi mengenai koordinat dari
setiap obyek geografi, luas serta panjang dari
obyek–obyek tersebut. Pada penelitian ini untuk
menghasilkan koordinat, luas dan panjang obyek
digunakan software Arcview GIS 3.2. Dengan
software ini koordinat, luas dan panjang obyek
dihasilkan secara otomatis dengan menjalankan
calculate field.
Pengelompokan obyek yang dilakukan pada
penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengelompokan obyek untuk peta
Kampus IPB Darmaga
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obyek
Jalan
Sungai
Danau
Rumah
Hutan
Fakultas
Taman
Gedung
Fasilitas
Arah Mata Angin

Tipe
Garis
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Titik

Dari setiap kelompok obyek tersebut yang
masing–masing tersimpan dalam satu file .TAB
dikonversi sehingga menghasilkan format
shapefile.
Konfigurasi Shapefile dalam Mapfile
Suatu mapfile berisi konfigurasi mengenai
bagaimana data yang disimpan dalam format
shapefile akan ditampilkan pada suatu browser.
Berapa ukuran, posisi, warna, dan status (apakah
akan tampil atau tidak pada browser) harus
ditentukan terlebih dahulu pada sebuah mapfile.
Pada mapfile data dalam format shapefile
direpresentasikan sebagai suatu layer. Dalam hal
ini satu shapefile yang terdiri dari file .shp, .shx
dan .dbf merupakan satu layer. Direktori tempat
shapefile disimpan, simbol, font yang akan
digunakan MapServer untuk menghasilkan peta
yang diinginkan, juga harus didefinisikan pada
mapfile. Selain itu reference map yang akan
tampil pada browser juga harus dikonfigurasikan
pada mapfile. Gambar 2 menunjukkan struktur

obyek yang digunakan dalam mapfile pada
penelitian ini.
Obyek Peta

Obyek Web

Obyek Peta Referensi

Obyek Skala Peta

Obyek Query

Obyek Layer

Gambar 2. Struktur obyek pada mapfile.
Mapfile pertama kali harus mendefinisikan
obyek peta yang akan dihasilkan diantaranya
harus menjelaskan nama, ukuran, status,
symbolset, fontset, extent, unit yang digunakan
serta shapefile yaitu tempat data shapefile
disimpan. Pada mapfile, obyek peta harus
didefinisikan secara benar, karena obyek peta
merupakan master object dari suatu mapfile.
Obyek web mendefinisikan bagaimana web
interface akan dijalankan. Pada mapfile bagian
obyek web diawali dengan keyword WEB dan
seperti definisi setiap obyek lainnya, harus
diakhiri dengan keyword END. Pada penelitian
ini yang digunakan hanya IMAGEPATH yaitu
path direktori untuk menyimpan temporary file
dan file gambar yang dihasilkan (tampil pada
browser). Selain IMAGEPATH digunakan juga
IMAGEURL sebagai dasar URL untuk
IMAGEPATH.
Obyek lain yang juga penting untuk
menghasilkan sistem pada penelitian ini adalah
obyek peta referensi. Obyek ini mendefinisikan
bagaimana suatu peta referensi akan dihasilkan.
Agar peta referensi dapat menggambarkan suatu
posisi terhadap wilayah keseluruhan, maka peta
referensi harus memiliki ukuran extent yang
sama dengan peta dasar. Hal yang terpenting
adalah gambar yang digunakan untuk
menghasilkan peta referensi yaitu gambar peta
dasar dengan ukuran yang diperkecil.
Skala dari suatu peta yang tampil pada
browser dapat dihasilkan dengan menyisipkan
bagian obyek skala, pada mapfile. Obyek skala
ini, pada mapfile diawali dengan SCALEBAR
dan ditutup dengan END.
Bagian
obyek
layer,
mendefinisikan
properties layer yang akan ditampilkan. Pada
bagian ini yang terpenting adalah nama shapefile
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yang
akan
digunakan
yaitu
dengan
mendefinisikan variabel DATA yang diberi nilai
nama shapefile yang bersangkutan. Urutan
penempatan layer pada mapfile menunjukkan
urutan dari penempatan layer yang akan tampak
pada browser. Dengan kata lain layer yang ditulis
paling awal yang memiliki indeks terkecil,
merupakan layer yang berada di bagian paling
bawah, sedangkan untuk layer yang paling akhir
akan menempati bagian paling atas pada suatu
browser. Indeks suatu layer juga ditentukan
berdasarkan urutan penempatan layer tersebut
pada mapfile. Pada penelitian ini jumlah layer
yang digunakan sebanyak 14 layer (Tabel 2).
Tabel 2. Layer
yang
digunakan
menghasilkan peta pada sistem
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.

Nama
Land
River
Lakes
Residence
Forest
Forest
point
Roads
House
point
Parks
Faculty
Fasility

Polygon
Polygon
Polygon

12.

Buildings

Polygon

13.

Direction

Point

14.

Labels

Point

7.
8.

Tipe
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polyline
Polygon

dalam

Keterangan
Sebagai batas area
Sungai.
Danau
Area perumahan.
Area hutan
Kumpulan polygon
berbentuk pohon.
Jalan.
Kumpulan polygon
berbentuk rumah.
Taman.
Fakultas.
Gedung yang
termasuk suatu
fasilitas utama.
Gedung yang bukan
merupakan fasilitas
utama.
Menampilkan arah
mata angin.
Menampilkan
keterangan setiap
lokasi utama.

Aplikasi MapServer Sebagai Pengolah Input
(Shapefile) Menjadi Output
MapServer merupakan suatu aplikasi yang
mengolah data geografi menjadi suatu file
gambar. Input dari MapServer yang diolah terdiri
dari mapfile (.map), template html dan data
dengan format vektor (.shp, .shx, dan .dbf) atau
format raster. Pada saat sistem dijalankan,
template html, mapfile dan data vektor akan
dieksekusi
oleh
MapServer
sehingga
menghasilkan suatu file gambar dengan format
PNG. File gambar ini akan ditampilkan pada
browser user. File tersimpan pada webserver

dalam suatu folder yang telah disediakan untuk
menyimpan output dari MapServer tersebut. Jadi
setiap melakukan operasi terhadap data vektor
akan menghasilkan suatu output gambar yang
tersimpan pada webserver, sehingga yang tampil
pada browser user adalah suatu gambar yang
spesifikasinya merupakan hasil pengolahan
MapServer.
Untuk mengakses struktur internal MapServer
harus digunakan PHPmapscript. Pada dasarnya
PHPMapscript merupakan fungsi–fungsi yang
dapat digunakan dan diambil nilainya dengan
bahasa pemrograman PHP (Tabel 3).
Tabel 3. Fungsi-fungsi PHPMapScript
digunakan pada penelitian
Nama Fungsi
draw()
drawReferenceMap()
drawQuery()
getLayer(int index)
getLayerByName(string
layer_name)
setextent(double minx,
double miny, double
maxx, double maxy)
zoompoint(int
nZoomFactor, pointObj
oPixelPos, int
nImageWidth, int
nImageHeight, rectObj
oGeorefExt)
queryByPoint(pointObj
point, int mode, double
buffer)

yang

Keterangan
Menghasilkan obyek peta
Menghasilkan obyek peta
referensi
Menghasilkan obyek peta
sebagai hasil query
Menghasilkan obyek
layer sesuai indeks yang
dikirimkan
Menghasilkan obyek
layer berdasarkan nama
layer yang dikirim
Digunakan untuk
menentukan extents peta
Digunakan untuk
memperbesar dan
memperkecil skala serta
recenter peta pada
browser
Digunakan untuk query
layer dari suatu titik yang
dikirim

Dengan menggunakan fungsi–fungsi tersebut
data dalam format shapefile yang telah
dikonfigurasi pada mapfile dapat diolah menjadi
suatu file gambar oleh MapServer.
Deskripsi alur program dari beberapa proses
yang tersedia pada sistem adalah sebagai berikut:
 Set status layer. Setiap kali suatu peta akan
dihasilkan, semua layer yang dapat diubah
statusnya oleh user harus diperiksa terlebih
dahulu, apakah user mengaktifkan (layer
checked) atau tidak. Status layer akan diset
satu jika user mengaktifkan, dan nol jika
sebaliknya.
 Zoom-in, zoom-out dan recenter. Proses ini
sangat berguna dalam memperbesar dan
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memperkecil skala peta (zoom-in dan zoomout). Untuk dapat
memperbesar atau
memperkecil digunakan fungsi
void zoompoint (int nZoomFactor,
pointObj oPixelPos, int
nImageWidth, int nImageHeight,
rectObj oGeorefExt).



nZoomFactor diisi dengan nilai -2 untuk
memperbesar skala, dengan nilai 2 untuk
memperkecil skala dan nilai 1 untuk recenter.
Variabel oPixelPos diisi dengan suatu obyek
titik yang dibuat sebelumnya dengan
menggunakan fungsi ms_newPointObj().
Titik ini merupakan titik yang mempunyai
koordinat x dan y yang sesuai dengan
koordinat peta yang diklik oleh user.
nImageWidth diisi dengan nilai width image
map dan nImageHeight diisi dengan nilai
height image map yang sedang ditampilkan
pada browser user. Untuk nilai oGeoRefExt
diisi dengan suatu obyek rectangle yang
dibuat sebelumya dengan menggunakan
ms_newRectObj(). Obyek rectangle ini
merupakan rectangle dengan titik pusatnya
adalah oPixelPos.
Query berdasarkan titik. Untuk dapat
menghasilkan informasi mengenai suatu
lokasi yang dipilih oleh user, digunakan
fungsi
int queryByPoint(pointObj
int mode, double buffer).





point,

Variabel point akan diisi dengan suatu obyek
titik yang merepresentasikan suatu titik yang
dipilih user pada peta. Proses menghasilkan
obyek titik sama seperti pada saat
menghasilkan obyek titik untuk proses zoomin, zoom-out dan recenter. Variabel mode
diisi dengan jenis mode query, yang dalam
hal ini telah disediakan oleh MapServer, yaitu
MS_SINGLE dan MS_MULTIPLE. Pada
penelitian ini, mode query yang digunakan
adalah MS_SINGLE.
Query berdasarkan lokasi. Mekanisme
query berdasarkan lokasi yang dipilih user
sama halnya dengan mekanisme query
berdasarkan titik. Hanya saja pada query
berdasarkan lokasi untuk menghasilkan titik,
diperlukan query dari database yang
menyimpan titik koordinat dari lokasi
tersebut.
Navigator. Pada browser, peta yang
ditampilkan hanya berukuran sesuai dengan
ukuran yang disediakan yaitu 500x400 atau
800x600 piksel. Pada saat melakukan





perbesaran skala peta, adakalanya suatu
posisi tidak terlihat pada browser. Dengan
navigator ini, lokasi-lokasi yang akan
tampak pada browser dapat diatur.
MapSize. MapSize dalam hal ini adalah
proses mengubah ukuran peta yang tampak
pada browser . Proses ini dilakukan dengan
mengubah nilai property width dan property
height dari obyek peta yang digunakan.
Property
width diberi nilai lebar dan
property height diberi nilai panjang yang
dipilih oleh user. Pada sistem ini, nilai
property height dan width ditampilkan
sebagai suatu daftar pilihan ukuran peta (List
Map Size).
Mencetak peta. Setiap proses yang
dilakukan akan menghasilkan suatu image
peta. Untuk dapat mencetak peta, image
tersebut disalin dan ditampilkan pada
browser baru, yang hanya berisi gambar
peta.

Output Proses MapServer
Setiap data geografi akan diproses oleh
MapServer sehingga menghasilkan suatu file
gambar. Pada penelitian ini file gambar
ditampilkan dalam suatu web pemetaan kampus
IPB Darmaga. Pada web juga disediakan tools
yang dapat digunakan untuk memperbesar atau
memperkecil skala peta, recenter peta, mencetak
peta, query informasi dari peta yang ditampilkan,
navigator untuk menggeser tampilan peta,
mengubah ukuran peta, dan menampilkan atau
tidak suatu layer.
Pengujian
1. Ukuran File Gambar.
Ukuran file gambar yang dihasilkan
MapServer tergantung pada besarnya ukuran dan
extents peta yang ditampilkan pada browser.
Extents peta sangat berhubungan dengan proses
zoom-in dan zoom-out.
Tabel 4. Ukuran file gambar peta pada kondisi
awal
Ulangan
1
2
3
1
2
3

Ukuran Peta
(Piksel)
500 x 400
500 x 400
500 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600

Ukuran File
(Kb)
22
22
22
34
34
34

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa pada nilai
extents peta yang sama, ukuran file yang
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dihasilkan adalah sama. Hal ini terjadi karena
banyaknya obyek yang tampil pada browser
adalah sama jika extents peta sama. Sedangkan
dalam hal ukuran peta, semakin besar ukuran peta
maka semakin besar file yang dihasilkan. Pada
tabel di atas beda ukuran file antara peta 500x400
dan peta 800x600 adalah 12 Kb.
Pengujian terhadap ukuran file juga dilakukan
dalam hal perubahan skala peta. Pengujian ini
hanya dilakukan pada peta dengan ukuran
500x400 piksel, karena dari hasil percobaan di
atas telah disimpulkan bahwa peta dengan ukuran
800x600 akan menghasilkan file yang lebih besar.
Jadi sudah dapat dipastikan jika dilakukan
pengujian yang sama terhadap peta berukuran
800x600 maka file yang dihasilkan akan lebih
besar juga. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil
percobaan adalah skala peta akan mempengaruhi
besarnya ukuran file gambar yang dihasilkan.
Semakin kecil skala peta maka akan semakin
kecil file yang dihasilkan, ditunjukkan dengan
semakin besar urutan proses zoom-in (semakin
kecil skala) maka grafik ukuran file gambar
semakin turun. Begitu juga sebaliknya, semakin
besar skala peta maka semakin besar ukuran file
yang dihasilkan, semakin besar urutan proses
zoom-out (semakin besar skala) maka grafik
semakin naik (Gambar 3 dan 4).
Grafik Ukuran File Pada Proses Zoom-in

Ukuran File (Kb)
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Urutan Proses
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Gambar 3. Grafik ukuran file proses zoom-in.
Grafik Ukuran File Pada Proses Zoom-out
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Urutan Proses
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Gambar 4. Grafik ukuran file proses zoom-out.

Pada percobaan proses zoom-in, dari proses
ke-0 menuju proses ke-1 terjadi kenaikan ukuran
file hal ini disebabkan pada urutan proses ke-0,
extents peta ataupun skala peta sesuai dengan
kondisi awalnya. Sehingga pada saat dilakukan
proses zoom-in yang pertama (urutan proses ke1) terjadi kenaikan besar ukuran file yang
dihasilkan (karena extents dan skala peta
berubah). Demikian juga dengan proses zoomout dari urutan ke-9 menuju urutan ke-10 terjadi
penurunan ukuran file, karena pada urutan proses
ke-10 extents dan skala peta kembali ke kondisi
awal.
Skala peta yang semakin kecil akan
menghasilkan ukuran file yang semakin kecil
pula. Hal ini terjadi karena pada skala yang
semakin kecil, item gambar yang tampil pada
browser client akan semakin sedikit. Pada saat
jumlah item gambar yang tampil sama dengan
minimum yaitu sama dengan satu, maka ukuran
file merupakan ukuran file yang terkecil. Dapat
dilihat dari Gambar 3, pada urutan proses ke-6
hingga proses ke-10 ukuran file relatif sama,
karena pada urutan tersebut jumlah item gambar
yang tampil sama dengan satu.
Dalam hal skala yang semakin besar, ukuran
file akan semakin besar jika skala semakin besar,
hal ini karena item gambar yang akan tampil
pada browser client akan semakin banyak pada
saat skala peta diperbesar, sehingga ukuran file
akan semakin besar.
Jadi dapat diketahui perubahan skala peta dan
extents peta yang menyebabkan bertambah atau
berkurangnya jumlah item gambar yang tampil
pada browser client akan mempengaruhi ukuran
file yang dihasilkan.
2. Kecepatan Akses.
Sistem yang dihasilkan pada penelitian ini
adalah sistem pemetaan berbasis web dengan
menggunakan MapServer. Jika sistem dijalankan
akan menghasilkan dan menampilkan suatu
gambar peta. Dalam hal menampilkan gambar
pada browser, haruslah diperhatikan mengenai
kecepatan proses sehingga suatu gambar tersebut
dapat tampil pada browser. Dengan demikian,
dilakukan analisis terhadap kecepatan waktu
akses sistem ini. Untuk analisis tersebut,
dilakukan percobaan mengakses sistem pada
alamat
http://bima.ipb.ac.id/sigeoipb/map/index.php.
Sumber keragaman yang digunakan untuk
analisis adalah jenis proses (loading awal, zoomin, zoom-out, query, query by option, dan
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navigator), ulangan proses dan ukuran peta. Untuk
sumber keragaman ukuran mempunyai nilai PValue = 0.9483 (lebih besar dari α), sehingga bisa
disimpulkan bahwa perbedaan ukuran tidak
mempengaruhi kecepatan waktu akses. Berbeda
dengan sumber keragaman jenis proses yang
mempunyai nilai P-Value = 0.1345 (lebih kecil
dari α), sehingga bisa disimpulkan bahwa jenis
proses yang ada akan mempengaruhi kecepatan
waktu akses. Untuk nilai P-Value sumber
keragaman interaksi ukuran dengan jenis proses
nilainya adalah 0.6828 (lebih besar dari α) artinya
tidak ada interaksi antara ukuran dengan jenis
proses. Jadi dapat disimpulkan ukuran peta yang
ditampilkan tidak mempengaruhi waktu akses,
hanya jenis proses yang mempengaruhi waktu
akses sistem.
Hasil analisis data percobaan menggunakan
ANOVA menunjukkan hanya jenis proses yang
mempengaruhi kecepatan akses sistem, maka
dilakukan analisis membandingkan beda nilai
tengah untuk setiap jenis proses.
Tabel 5. Hasil uji T setiap jenis proses
Proses

Contoh

Loading
Awal

loadingA
loadingB
zoomInA
zoomInB
zoomoutA
zoomoutB
queryA
queryB
optionA
optionB
navigaA
navigaB

Zoom-in
Zoomout
Query
Queryby
Option
Navigator

Mean

StDev

5.93
5.36
4.46
4.92
6.40
4.90
6.05
7.25
5.46
6.21
4.46
4.33

2.30
2.25
1.84
2.17
4.02
2.37
4.35
2.64
3.69
2.70
1.95
1.45

T

P

0.57

0.58

-0.51

0.62

1.02

0.33

-0.75

0.47

-0.52

0.61

0.18

0.86

Secara deskripsi dari nilai rata – rata untuk
waktu proses loading, zoom-out dan navigator
peta berukuran 500x400 piksel (loadingA,
zoomOutA
dan
navigaA)
lebih
lama
dibandingkan peta berukuran 800x600 piksel
(loadingB, zoomOutB dan navigaB). Namun pada
selang kepercayaan 80% nilai P masing-masing
proses tersebut jauh lebih besar dari taraf nyata
(α) 0.2. Maka dengan kata lain waktu loading,
zoom-out dan navigator pada kedua ukuran peta
tersebut tidak berbeda.
Sedangkan pada proses zoom-in, query dan
query by option nilai rata-rata waktu untuk peta
berukuran 500x400 piksel (zoomInA, queryA dan
optionA) lebih kecil dibandingkan peta 800x600
piksel (zoomInB, queryB dan optionB). Sehingga
secara deskripsi terlihat bahwa waktu zoom-in,
query dan query by option untuk peta 500x400

piksel lebih cepat dibandingkan peta 800x600
piksel. Namun pada selang kepercayaan 80%
nilai P masing-masing proses tersebut jauh lebih
besar dari taraf nyata (α) 0.2, yang artinya waktu
untuk proses zoom-in, query dan query by option
pada kedua ukuran tersebut tidak berbeda.
Hasil analisis yang menyatakan bahwa
ukuran peta yang tersedia pada sistem tidak
mempengaruhi kecepatan, dapat dikatakan tidak
sesuai dengan kondisi yang biasa terjadi yaitu
apabila ukuran semakin besar maka waktu untuk
mengakses seharusnya lebih lama. Tidak adanya
perbedaan yang nyata antara waktu akses untuk
peta 500x400 dan 800x600 piksel pada sistem ini
terjadi karena beda ukuran file antara peta
500x400 dan 800x600 piksel tidak terlalu besar.
Dengan memperhatikan faktor lain dalam
mengukur waktu akses sistem yang berbasis
web, seperti faktor keadaan jaringan yang sulit
diketahui nilainya, perbedaan ukuran file yang
tidak terlalu besar tersebut tidak bisa
mencerminkan adanya perbedaan waktu akses
untuk ukuran peta yang berbeda.
Untuk analisis waktu akses sistem ini,
dilakukan juga perbandingan terhadap sistem lain
yang sejenis. Sistem lain yang digunakan adalah
sistem
pemetaan
berbasis
web
yang
menggunakan ASPMap. Website dengan alamat
http://www.geocaching.com/map
merupakan
salah satu sistem pemetaan berbasis web
menggunakan ASPMap. Percobaan dilakukan
dengan
mengakses
web
http://bima.ipb.ac.id/sigeoipb/map/index.php dan
http://www.geocaching.com/map dalam waktu
dan tempat yang bersamaan. Dengan melihat
nilai P-value sebagai hasil olahan data yang
dilakukan MINITAB maka dapat disimpulkan
bahwa waktu akses untuk kedua web tersebut
berbeda nyata (P-Value < 0.05).
Kelebihan dan Kelemahan
Kelebihan sistem pemetaan berbasis web
dengan menggunakan MapServer adalah
mempunyai kecepatan akses yang cukup baik.
Sedangkan kelemahannya yaitu setiap proses
yang dilakukan akan menghasilkan suatu file
gambar yang akan tersimpan pada suatu
direktori. Dapat disimpulkan semakin banyak
proses yang dilakukan maka akan semakin
banyak pula file gambar yang tersimpan pada
direktori tersebut, yang artinya akan semakin
banyak space harddisk yang digunakan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sistem pemetaan berbasis web yang
menggunakan MapServer pada saat dijalankan
akan menghasilkan suatu file gambar. Ukuran file
gambar ini dipengaruhi oleh ukuran peta dan
skala peta. Semakin besar ukuran peta yang
ditampilkan pada browser maka semakin besar
pula ukuran file gambar yang akan dihasilkan dari
proses yang dikerjakan MapServer. Jika skala
peta semakin kecil maka ukuran file gambar akan
semakin kecil karena jumlah item gambar yang
ditampilkan akan semakin sedikit. Begitu juga
sebaliknya jika skala semakin besar maka jumlah
item gambar yang ditampilkan akan semakin
banyak sehingga ukuran file gambar akan semakin
besar.
Dalam hal kecepatan akses sistem pemetaan
yang menggunakan MapServer mempunyai
kecepatan yang cukup baik.
Saran
Penelitian ini hanya menelaah sistem
pemetaan berbasis web yang menggunakan
MapServer serta menghasilkan sistem yang
menampilkan peta dan informasi suatu lokasi
dengan basis web. Penelitian lanjutan yang dapat
dilakukan diantaranya:
1. Perbandingan dengan sistem pemetaan
berbasis web yang menggunakan aplikasi
lain. Tidak hanya dari segi kecepatan akses
sistem saja, misalnya dari segi kemampuan
aplikasi tersebut dalam mengolah data
geografi atau juga dari segi penggunaan
space harddisk.
2. Membandingkan performance sistem jika
menggunakan input selain format shapefile,
yaitu POSTGIS, ESRI SDE atau Oracle
Spatial.
3. Pada penelitian ini dipilih format PNG untuk
format file gambar yang dihasilkan, dapat
dilakukan pada penelitian mendatang
membandingkan performance sistem jika file
yang dihasilkan mempunyai format lain
seperti Flash SWF atau GML(WFS).
4. Sistem yang dihasilkan pada penelitian ini
hanya menampilkan peta untuk lokasi–lokasi
secara luas, tidak secara detail dapat
menampilkan setiap tempat yang ada di

kampus IPB Darmaga. Jadi akan lebih baik
jika dikembangkan lagi pada peta yang
menggambarkan setiap tempat di kampus
IPB Darmaga, yang disertai dengan analisis
penggunaan ruangan tersebut, seperti jadwal
pemakaian ruangan.
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