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PENGANTAR 

 
 

Buku ini berisi dasar-dasar pengembangan integrasi Sistem 

Informasi Geografis (GIS) dan Internet of Think (IoT) yang 

sangat sederhana. Konsep dan implementasi dasar-dasar 

pengembangan integrasi GIS dan IoT ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam mempelajari studi kasus WebGIS yang 

terintegrasi dengan IoT. Dasar-dasar pengembangan ini 

meliputi pengenalan GIS, pengenalan IoT, integrasi IoT 

dengan GIS, input data berbasis IoT, dan studi kasus 

integrasi WebGIS IoT. Tujuan dari penulisan buku ini 

adalah untuk memberikan referensi dasar dalam 

mempelajari GIS dan IoT dengan baik. 

 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dsn memberikan saran dan masukan 

dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat 

bagi pembaca. 

 
Bogor, Desember 2020 
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BAB 1 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) 

 
 

GIS atau sistem informasi berbasis pemetaan dan geografi 

adalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi 

berbantuan komputer yang terkait dengan sistem pemetaan 

dan analisis terhadap segala sesuatu, serta peristiwa- 

peristiwa yang terjadi di muka bumi. 

 
Teknologi GIS mengintegrasikan operasi pengolahan data 

berbasis database yang biasa digunakan, 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 tertentu, dengan 

menggunakan metode analisis spasial ini bertujuan untuk 

memunculkan informasi baru yang dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

 
Konsep GIS telah diperkenalkan di Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1980-an, dan kini telah dimanfaatkan di 

berbagai bidang baik negeri maupun swasta. Kemampuan 
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dasar dari GIS adalah mengintegrasikan berbagai operasi 

basis data seperti query, menganalisisnya, dan menyimpan 

serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan berdasarkan 

letak geografisnya. Inilah yang membedakan GIS dengan 

sistem informasi lain. Komponen GIS terdiri atas hardware, 

software, data, dan user. Dengan adanya GIS diharapkan 

tersedia informasi yang cepat, benar dan akurat tentang 

keadaan di lingkungannya (Qoriani, 2012). 

 

Aplikasi SIG 

Kemampuan Sistem Informasi Geografis diantaranya untuk 

menampung, menyimpan, mengolah dan menganalisis data 

spasial. Didalam aplikasi Sistem Informasi Geografis 

sebenarnya banyak sekali yang dapat ditangani diantaranya: 

1. Bidang Sumberdaya Alam yaitu inventarisasi, 

manajemen lahan, analisis daerah rawan bencana alam 

dan sebagainya. 

2. Bidang Perencanaan yaitu perencanaan kota, 

perencanaan lokasi, relokasi industri, pasar dan 

pemukiman. 

3. Bidang Kependudukan seperti penyusunan data pokok, 

penyediaan informasi kependudukan atau sensus, sosial 

dan ekonomi. 
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4. Bidang Lingkungan seperti pemantauan pencemaran 

sungai, danau, laut, evaluasi pengendapan lumpur atau 

sedimen, pemodelan pencemaran udara dan limbah 

berbahaya. 

5. Bidang Pertahanan seperti manajemen pertahanan dan 

sistem informasi pertahanan. 

6. Utility seperti inventarisasi, manajemen informasi 

jaringan pipa air minum, sistem informasi pelanggan 

perusahaan air minum, perencanaan pemeliharaan dan 

perluasan jaringan pipa air minum. 

7. Pariwisata seperti inventarisasi daerah pariwisata dan 

analisis potensi daerah unggulan untuk pariwisata. 

8. Ekonomi, bisnis dan marketing seperti penentuan lokasi- 

lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar 

swalayan, mesin ATM, kantor cabang, show room, 

counter, outlet dan gudang. 

9. Perpajakan seperti penaksiran potensi pendapatan dari 

sector pajak PBB (pajak bumi bangunan). 

10. Biologi seperti inventarisasi kesesuaian lahan dan 

manajemen untuk Kawasan perlindungan flora dan 

fauna yang dilindungi. 
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Manfaat Teknologi SIG 

Ada dua faktor utama yang terkait dengan masalah 

keberhasilan implementasi SIG. Kedua hal tersebut yaitu 

masalah teknologi dan masalah kondisi pengoperasian SIG 

itu sendiri. Keduanya berhubungan erat dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. 

 
Keberhasilan dari implementasi teknologi SIG sehingga 

sesuai seperti yang diharapkan akan memberikan dampak 

yang positif dalam sistem pengelolaan informasi yang 

menyangkut antara lain masalah efisiensi dan efektifitas. 

 
Sebagai contoh, di suatu negara maju orang memanfaatkan 

SIG untuk menentukan jalur (route) yang singkat atau 

optimum untuk pengantaran barang dari pabrik ke tempat 

distributor. Jalur yang singkat tentunya akan menghemat 

waktu dan biaya pengiriman, sehingga hal ini akan 

meningkatkan efisiensi dan menjadi pekerjaan mereka 

menjadi lebih efektif. 

 
Dengan SIG yang baik maka pelayanan informasi yang 

sifatnya demikian akan dapat secara mudah dan cepat 

diberikan. Komunikasi informasi yang tepat dan terarah. 
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Dalam suatu sistem informasi yang ideal, penampilan data 

yang diperlukan harus disesuaikan dengan tingkatan atau 

level dari pemakai (level of users) (Pardede & Warnars, 

2009). 

 

Manfaat SIG Untuk Daerah 

Pembangunan daerah di masa depan pada akhirnya akan 

bergantung kepada daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan 

adanya penerapan otonomi pemerintahan daerah dimana 

setiap daerah bertanggung jawab untuk dapat 

mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan 

rencana yang dipunyai. Sejalan dengan itu, sikap para 

pengambil keputusan pun pada saat ini dituntut untuk lebih 

terbuka (transparan) sehingga masyarakat dapat mengetahui 

keputusan dan latar belakang dari kebijakan yang 

ditetapkan. 

 
Dalam pelaksanaan otonomi, daerah harus menggali dan 

mengembangkan, secara optimal, potensi dan sumber daya 

yang ada pada daerahnya demi sebesar-besarnya 

kemakmuran daerah tersebut. Langkah awal yang harus 

dilakukan adalah dengan menginventarisasi keberadaan 

segala sumber daya yang tersedia. Salah satu caranya ialah 
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dengan membangun suatu pusat basis data sumber daya 

alam dalam media komputer yang terintegrasi dengan SIG. 

SIG harus tersusun dengan baik dimana semua data daerah, 

baik data spasial maupun data tekstual, disimpan dan 

dikelola sehingga untuk memperoleh informasi dapat 

dilakukan dengan cepat dan tepat. 

 
Dengan memanfaatkan SIG dimana data yang disimpan 

tersebut berupa data digital maka informasi yang diperlukan 

untuk proses perencanaan dapat dilakukan secara mudah 

dan cepat. Misalkan untuk aplikasi analisis kesesuaian fisik 

lahan. Salah satu metoda untuk memperoleh inforrnasi 

kesesuaian lahan ini ialah dengan memberikan score pada 

setiap jenis data yang digunakan sesuai kondisi data tersebut 

misalnya jenis tanah, tingkat kemiringan lereng, jumlah 

curah hujan pertahunnya dan data lain yang ada. 

 
Umumnya proses ini diIakukan dengan menggunakan 

analisis tumpang tindih (overlay) dari seluruh data yang 

berupa peta-peta tematik sehingga dapat dilakukan 

penjumlahan score untuk menentukan kesesuaian lahan 

berdasarkan kriteria yang dipakai (Pardede & Warnars, 

2009). 
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Komponen Utama SIG 

Komponen utama sistem informasi geografis antara lain 

sebagai berikut: 

1. Hardware terdiri dari komputer, GPS, Printer, Plotter, 

dan lain-lain. Dimana perangkat keras ini berfungsi 

sebagai media dalam pengolahan/pengerjaan SIG. Mulai 

dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir baik 

itu peta cetak, CD, dan lain-lain. 

2. Software merupakan sekumpulan program applikasi 

yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai 

macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga 

layout, ataupun analisis keruangan. 

3. Data dalam sistem informasi geografis dibagi atas dua 

bentuk, yakni Data Spasial (geographical) dan data non 

spasial (data atribut). 

4. Metode SIG didesain dan dikembangkan untuk 

manajemen data yang akan mendukung proses 

pengambilan keputusan organisasi. Pada beberapa 

organisasi, penggunaan SIG dapat dalam bentuk dan 

standar tersendiri untuk metode analisisnya. Jadi, 

metodologi yang digunakan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan untuk beberapa proyek SIG 
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5. Manusia menjadi salah satu element yang berfungsi 

memberikan peranan operasi dalam komponen SIG, 

manusia disini dalam arti orang yang mengoperasikan 

atau menggunakan peranti SIG. 

 

Tahapan SIG 

Secara garis besar, sistem informasi geografis terdiri dari 

empat tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Input Data, pada tahapan yang paling awal ini 

dilakukan proses memasukan data-data spasial dan 

informasi spasial yang memiliki keterangan terhadap 

posisi geografis, ukuran dimensi, karakteristik dari suatu 

objek. Tahap input data ini juga meliputi proses 

perencanaan, penentuan tujuan, pengumpulan data, serta 

input kedalam komputer. 

2. Tahap Pengolahan data, pada Tahap ini meliputi 

kegiatan klasifikasi dan rektifikasi data, normalisasi 

data, serta geoprosesing (clip, merge, dissolve). Proses 

ini akan menghabiskan waktu dan biaya mencapai 20% 

dari total kegiatan SIG. 

3. Tahap Manipulasi dan Analisis Data, pada tahap 

manipulasi dan analisis data ini menentukan informasi 

yang mampu dihasilkan oleh SIG, sehingga selanjutnya 
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untuk memisahkan dengan data yang akan diterima SIG. 

Contoh pada tahap manipulasi dan analisis data antara 

lain seperti scoring, overlay dan buffering. 

4. Tahap Output Data, tahap ini merupakan fase akhir, 

dimana ini akan berkaitan dengan penyajian hasil analisa 

yang telah dilakukan. Data yang telah diolah melalui 

proses dalam analisis SIG akan menghasilkan informasi 

spasial baru. 
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BAB 2 

PENGENALAN INTERNET OF THINGS (IOT) 

 
 

Internet of Things atau yang disingkat IoT adalah suatu 

konsep dimana objek tertentu yang mempunyai kemampuan 

untuk mentransfer data melalui jaringan internet tanpa 

memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia 

ataupun dari manusia ke perangkat komputer. 

 
Internet of Things (IoT) adalah paradigma inovatif yang 

membuat bumi dalam pengaturan telekomunikasi nirkabel 

modern dengan cepat. Kesan dasar dari konsep ini adalah 

perluasan Internet ke dunia nyata dengan mengambil benda- 

benda sehari-hari. Agen fisik tidak lagi terpisah dari dunia 

virtual tetapi dikendalikan dari jarak jauh bertindak sebagai 

titik kontak fisik ke layanan Internet (Talari et al, 2017). 

 
Selain itu menurut Kevin Ashton sang pencetus istilah 

Internet of Things adalah sensor-sensor yang terhubung ke 

internet dan berperilaku seperti internet dengan membuat 

koneksi-koneksi terbuka setiap saat, serta berbagai data 

secara bebas dan memungkinkan aplikasi-aplikasi yang 

tidak terduga, sehingga komputer-komputer dapat 
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memahami dunia di sekitar mereka dan menjadi bagian dari 

kehidupan manusia. 

 
Paradigma IoT 

Gambar berikut menggambarkan mengenai konsep utama, 

lahirnya teknologi dan standarisasi dari paradigma Internet 

of Things. 

Gambar 1. Konsep Utama Lahirnya IoT (Atzori et al. 2010: 

2789) 
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Cara Kerja IoT 

Cara kerja IoT dengan memanfaatkan instruksi pada suatu 

pemrograman, yang masing-masing perintahnya bisa 

menghasilkan interaksi antar perangkat yang telah saling 

terhubung. Cara kerja tersebut sifatnya otomatis dan tidak 

harus menggunakan campur tangan dari manusia. Internet 

bisa menjadi penghubung kedua interaksi pada suatu 

perangkat jarak jauh. Manusia hanya menjadi pengatur dan 

pengawas ketika alat tersebut sedang bekerja. Penyusunan 

jaringan komunikasinya yang terbilang cukup kompleks 

menjadi tantangan paling besar dalam Internet of Things, 

sehingga membutuhkan sistem keamanan yang cukup ketat. 

 

Gambar 2. Cara Kerja IoT 
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Kebutuhan IoT 

Menurut Harmon, Castro-Leon dan Bhide (2015) ada 10 hal 

penting dalam solusi penggunaan IoT yaitu: 

1. Sensor adalah komponen yang penting dalam IoT, 

jumlah data yang dibuat oleh sensor akan sangat besar 

dan peralatan IoT akan berkomunikasi via channel 

komunikasi seperti WiFi. 

2. Keamanan jaringan IoT adalah salah satu subjek untuk 

serangan cyber yang dapat merusak infrastruktur yang 

penting seperti suplai air, airport, jembatan dan DAM 

air. Keamanan dibutuhkan dalam 4 level yaitu 

pengamanan tempat penyimpanan untuk data sensor, 

pengamanan dalam database, pengamanan untuk 

komunikasi dan pengamanan dalam lingkungan yang 

dieksekusi. 

3. Fault Tolerance kunci penting dalam elemen 

infrastruktur membutuhkan fault tolerance yang 

berfungsi apabila terjadi kejadian seperti bencana alam 

atau masalah listrik. Hal ini diperlukan untuk menjamin 

bahwa data aman dari pencurian dan apabila terkena 

malware maka tidak menyebar ke sistem yang lebih 

luas. 
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4. Energy Harvesting merupakan teknologi IoT yang akan 

ditempatkan di lokasi yang belum terjamah listrik secara 

penuh, dalam lingkungan seperti ini sensor harus 

memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa alat akan 

terus beroperasi selama 10, 15 atau 20 tahun tanpa 

intervensi manusia. Salah satu contoh pengambilan 

energi bisa dilakukan dengan sel surya. 

5. Konektivitas jaringan IoT harus mendukung sensor yang 

lambat dan juga cepat, sebagai contoh untuk 

memperjelas yang dimaksud sensor yang cepat apabila 

suatu kamera CCTV menganalisis secara real-time suatu 

video apabila terjadi kecelakaan, tetapi apabila tidak ada 

kecelakaan maka tidak ada yang dikomunikasikan di 

cloud pada kondisi ini sensor bisa disebut sebagai sensor 

yang lambat. 

6. Pengelolaan karena banyaknya sensor yang ditaruh 

dalam jarak yang jauh maka jaringan IoT harus 

mempertimbangkan cara untuk mengelola peralatan itu 

dari tempat jauh, ini termasuk melakukan pembahuruan 

sistem, profil, algoritma dan parameter utama dalam 

pengelolaan. 

7. Mesh-networked devices merupakan peralatan IoT yang 

harus bisa berbicara antar satu sama lain tanpa harus 
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melewati jaringan backend, berbagi data dan 

berkomunikasi dengan alat lain disekitarnya untuk 

memproses data bersama-sama. 

8. Application Programming Interface (API) untuk 

menciptakan servis yang lebih baik seperti data set yang 

bisa diciptakan dari alat yang menggunakan jaringan IoT 

bisa berjumlah sangat besar, banyak data ini akan 

disimpan tanpa dianalisis, jaringan IoT harus memiliki 

akses untuk data yang bisa disebar dan agar bisa 

digunakan untuk pengembangan dari aplikasi inovatif. 

9. Backend disini merupakan data dan statistic yang akan 

disimpan, dianalisis dan diproses untuk menghasilkan 

hasil yang bisa digunakan untuk keputusan besar, 

sebagai contoh bisa dilihat pada data cuaca yang diambil 

secara berkala setelah beberapa waktu dapat digunakan 

untuk memprediksi cuaca di area tertentu dari kota. 

10. Komunikasi jaringan sensor peralatan IoT menggunakan 

beberapa metode komunikasi seperti Radio Frequency 

Identification (RFID), DSL, GPRS, WiFi, LAN, 3G 

dalam berkomunikasi syarat yang harus dimiliki oleh 

benda-benda yang smart adalah benda yang bisa 

memproses informasi, mengkonfigurasi diri sendiri, 

mengurus diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, 
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membuat keputusan secara independent dan pada 

akhirnya diharapkan berperan aktif dalam membuang 

atau menonaktifkan diri sendiri (Bari, Mani & 

Berkovich, 2013). 

 
Manfaat IoT 

IoT memungkinkan perangkat yang dikontrol dari jarak jauh 

dengan internet, maka hal tersebut menciptakan peluang 

untuk langsung menghubungkan dan mengintegrasikan 

situasi dan kondisi riil alam ke sistem berbasis komputer 

menggunakan perangkat sensor dan jalur internet. 

 
Interkoneksi beberapa perangkat tersemat ini akan 

menghasilkan otomatisasi di hampir semua bidang dan juga 

memungkinkan aplikasi tingkat lanjut. Hal ini menghasilkan 

peningkatan akurasi, efisiensi dan manfaat dalam segi 

ekonomi dengan meminimalisasi intervensi atau campur 

tangan manusia. 

 
Hal tersebut mencangkup teknologi apapun seperti jaringan 

cerdas, rumah pintar, transportasi cerdas dan kota pintar. 

Maka maanfaat utama IoT yaitu: 
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1. Improved Customer Engagement yaitu IoT dapat 

meningkatkan pengalaman pengguna dengan 

mengotomatisasikan segala tindakan, contohnya 

masalah apapun di mobil akan terdeteksi secara otomatis 

oleh sensor, pengemudi serta pabrikan akan diberitahu 

tentang hal tersebut, hingga pada waktu pengemudi akan 

melewati masa servis dan akan melakukan servis, 

pabrikan akan dapat memastikan bahwa bagian yang 

kemungkinan rusak telah tersedia di bengkel. 

2. Technical Optimization yaitu IoT telah membantu 

banyak dalam meningkatkan kegunaan teknologi dan 

membuatnya menjadi lebih baik, pabrikan dapat 

mendapatkan data dari sensor mobil yang berbeda dan 

menganalisanya untuk meningkatkan desain dan 

membuatnya menjadi lebih efisien. 

3. Reduce Waste yaitu wawasan kita saat ini masih bisa 

terbilang dangkal, namun IoT menyediakan informasi 

real-time yang mengarahkan ke pengambilan keputusan 

yang efektif dan pengelolaan sumber daya. Sebagai 

contohnya, jika pabrikan menemukan kesalahan pada 

banyak mesin, pabrikan tersebut dapat melacak pabrik 

pembuatan mesin tersebut dan dapat memperbaiki 

masalah dengan manufaktur. 
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BAB 3 

INTEGRASI IOT DENGAN SIG 

 
IoT dan SIG dapat terintegrasi satu sama lain, dimana IoT 

bertugas mengambil, menyimpan dan mengirimkan data. 

Sedangkan SIG bertugas menampilkan data dan peta. 

Integrasi IoT dan SIG ini merupakan cara terbaik yang 

digunakan untuk membaca persebaran data secara real-time. 

Dimana dengan cepatnya arus informasi yang dihasilkan, 

maka pengambilan kebijakan dan analisis akan menjadi 

lebih cepat dan akurat. 

 

Gambar 3. Integrasi IoT dan SIG (ArcNews ESRI Summer 
2016) 
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Contoh Penerapan IOT dengan SIG 

Salah satu contoh bagaimana IoT dan Web GIS terintegrasi 

seperti membuat sistem monitoring berbasis Web GIS yang 

menghasilkan data berupa tingi muka air (TMA) di setiap 

bendungan atau waduk di lokasi area tertentu. Untuk 

memonitoring TMA di bendungan dibutuhkan sebuah alat 

(sensor) yang secara terus-menurus merekam data 

ketinggian muka air kemudian dimasukan kedalam sebuah 

database, dari database tersebut kemudian ditampilkan ke 

dalam Web GIS sehingga terlihat informasi mengenai status 

bendungan tersebut apakah dalam kondisi normal atau 

dalam kondisi kritis dengan membandingkan dengan TMA 

saat data terekam dengan TMA yang direncanakan 

sebelumnya. Untuk menvalidasi data TMA bisa dipasang 

CCTV yang juga dapat ditampilkan di dalam Web GIS. 

 
Perangkat IOT yang Digunakan 

 NodeMCU esp8266 
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Gambar 4. NodeMCU esp8266 

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat 

opensource. Terdiri dari perangkat keras berupa System 

on Chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif 

System, juga firmware yang digunakan, yang 

menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. 

Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu 

pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras 

development kit. NodeMCU bisa dianalogikan sebagai 

board arduino-nya ESP8266. 

 Bread Board 
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Gambar 5. Bread Broad 

Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang 

berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik 

sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan 

prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. 

 Baterai 9V digunakan sebagai daya dan tempat baterai. 

 Kabel Jumper 
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Gambar 6. Kabel Jumper 

Kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor 

listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. 

Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau 

alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk 

mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung 

kabel terdiri atas dua jenis yaitu konektor jantan (male 

connector) dan konektor betina (female connector). 

 Breadboard Power Supply Module 
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Gambar 7. Breadboard Power Supply Module 

Breadboard Power Supply Module adalah sebuah modul 

yang dipasang pada breadboard yang berfungsi untuk 

memberikan sumber daya tambahan ke breadboard. 

 Sensor DHT 11 
 

 

Gambar 8. Sensor DHT 11 

Sensor DHT11 adalah salah satu jenis sensor yang 

banyak digunakan pada project berbasis Arduino. Sensor 

ini memiliki keunikan yaitu dapat membaca suhu 
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(temperature) ruangan dan kelembaban udara 

(humidity). Sensor DHT11 merupakan serangkaian 

komponen sensor dan IC controller yang dikemas dalam 

satu paket. Sensor ini ada yang memiliki 4 pin ada pula 

yang 3 pin. Tapi tidak menjadi masalah karena dalam 

penerapannya tidak ada perbedaan. Didalam bodi sensor 

yang berwarna biru atau putih terdapat sebuah Resistor 

dengan tipe NTC (Negative Temperature Coefficient). 

Resistor jenis ini memiliki karakteristik dimana nilai 

resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. 

Artinya, semakin tinggi suhu ruangan maka nilai 

resistansi NTC akan semakin kecil. Sebaliknya nilai 

resistansi akan meningkat ketika suhu disekitar sensor 

menurun. Selain itu didalamnya terdapat sebuah sensor 

kelembapan dengan karkteristik resistif terhadap 

perubahan kadar air di udara. Data dari kedua sensor ini 

diolah didalam IC controller. IC kontroller ini akan 

mengeluarkan output data dalam bentuk single wire bi- 

directional. 
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 Modul GPS Unblox neo – 6m 

 

Gambar 9. Modul GPS Unblox neo – 6m 

Modul GPS Unblox neo – 6m berfungsi untuk 

mengetahui lokasi suatu tempat atau koordinat dimana 

modul GPS itu berada, sehingga dengan modul tersebut 

kita dapat membuat berbagai macam alat yang 

memerlukan lokasi atau titik koordinat. dari modul 

tersebut kita dapat mendapatkan titik garis lintang 

(latitude) dan garis bujur (longitude). 
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BAB 4 

INPUT DATA BERBASIS IOT 

 

 
Input data berbasis IoT merupakan suatu koneksi atau 

sebuah komunikasi antara mesin dengan mesin, sehingga 

mesin-mesin tersebut dapat berinteraksi dan dapat bekerja 

secara independen sesuai dengan data yang diperoleh yang 

kemudian dapat mengolahnya secara mandiri. 

 
Sistem IoT dapat tumbuh menjadi lebih kompleks dengan 

sejumlah besar perangkat yang dapat saling berhubungan 

untuk menghasilkan layanan yang mendukung untuk proses 

yang lebih kompleks. 

 

Skema Rangkaian 

Skema rangkaian merupakan kumpulan komponen 

elektronika yang telah disusun sedemikian rupa untuk 

membentuk suatu sistem. Pada ramgkaian ini terdapat 

BreadBroad, NodeMCU8266, DHT11, GPS Module Neo 

6M, Jumper male to male, Baterai 9 Volt dan Socket baterai 

atau Breadboard Power Supply Module dapat dilihat pada 

Gambar 11. Skema Rangkaian IoT. 
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Gambar 10. Skema Rangkaian IoT 

 

 
Alur Input Proses dan Output Data 

Alur input data berbasis IoT dilakukan dengan 

mengaktifkan sensor suhu dan kelembaban pada rangkaian, 

tahap ini dilakukan agar mendapatkan nilai suhu dan 

kelembaban di sekitar wilayah sensor. Alur ini dapat dilihat 

pada Gambar 12. Rangkaian IoT. 
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Gambar 11. Rangkaian IoT 

Setelah mendapatkan nilai suhu dan kelembaban, pada tahap 

proses data berbasis IoT dilakukan dengan cara 

memprosesnya dengan menggunakan software Arduino 

untuk memproses code, sehingga data yang telah diproses 

ini akan terinput kedalam database yang sudah disediakan. 

Pada tahap terakhir ini data yang sudah diproses dan 

terinput ke dalam database akan dipanggil dan akan 

ditampilkan ke dalam layer serial monitor, sehingga akan 

mendapatkan informasi nilai suhu dan kelembaban di sekitar 

wilayah sensor dapat dilihat pada Gambar 13. Output Nilai 

Suhu dan Kelembaban. 
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Gambar 13. Output Nilai Suhu dan Kelembaban 
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BAB 5 

STUDI KASUS INTEGRASI WEBGIS-IOT 

 
 

WebGIS 

WebGIS merupakan pengembangan dari aplikasi SIG 

berbasis web yang terintegrasi satu sama lain. WebGIS 

memiliki berbagai fitur yang bisa mendukung dalam 

menampilkan dan menganalisis data untuk bisa diakses 

secara bebas melalui laman internet. 

 
Adapun keuntungan dari penggunaan WebGIS diantaranya: 

 Pengguna (user) tidak memerlukan software khusus 

untuk bisa mengakses informasi WebGIS, yaitu cukup 

dengan menggunakan internet browser yang bisa diakses 

melalui desktop. 

 Tersedianya peta-peta informasi secara digital yang 

disusun atas struktur dan managemen data yang baik 

sehingga bisa dimengerti dan dipahami secara mudah. 

 Mendukung dalam perencanaan makro, pengambilan 

kebijakan, dan tata kelola dari pemerintahan. 

 Membantu dalam mencari lokasi tertentu dengan 

mengetikan keyword dengan mudah dan cepat. 
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Map 
Server 

Web 

Browser 
Web 
Sever 

Data 
Server 

Client Server 

 Mencari informasi berupa geografi, demografi, dan 

psikografi. 

 
Dalam pengoperasiannya, WebGIS terdiri server dan client. 

Server berperan sebagai pusat penyedia yang saling 

terintegrasi melalui data, peta dan web. Kemudian pada 

client bertindak sebagai pengguna dalam mencari informasi 

yang diperlukan. 

 

 

Gambar 12. Arsitektur WebGIS Secara Umum 

 

 
Fitur-Fitur WebGIS 

Fitur-fitur dalam platform WebGIS biasanya berkaitan 

dengan detail informasi yang akan disampaikan dan 



32 
 

keperluan dari penggunaannya. Secara umum, beberapa fitur 

yang bisa dinikmati dari WebGIS diantaranya: 

 Input Data Umum, yaitu berfungsi untuk memasukkan 

data dasar atau umum seperti informasi geografis. 

 Input Data Khusus, yaitu berfungsi untuk memasukkan 

data secara spesifik berkaitan dengan objek-objek 

tertentu yang ingin ditampilkan. 

 Unggah Koordinat, yaitu fitur untuk memasukkan 

informasi titik, poligon suatu lokasi dari hasil survei 

ataupun mencari lokasi yang memiliki ekstensi sesuai 

dengan platform yang digunakan. 

 Kontribusi masyarakat, dengan adanya WebGIS 

diharapakan masyarakat bisa memberikan ulasan, kritik 

serta saran dari apa yang disajikan oleh penyelenggara 

dan bisa dibagikan kembali melalui sosial media dari 

masing masing pengguna. Harapannya, dengan 

menyebarkan informasi yang terdapat di WebGIS dapat 

meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan 

fitur-fitur yang ada di WebGIS. 

 Mengunduh data, dimana para pengguna bisa 

mengunduh informasi didalam data server yang terdapat 

dalam WebGIS dan bisa diolah kembali sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan. 
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 Atribut data, yaitu terdiri dari informasi berupa legenda, 

keterangan objek dan ringkasan aktifitas yang tersaji 

didalam WebGIS 

 ubah data, dimana user bisa mengubah informasi yang 

terdapat didalam data server jika terdapat perubahan dan 

memperbaruinya sesuai dengan kondisi terkini. 

 

Alur Pembuatan WebGIS 

Dalam pengembangan WebGIS, perlu adanya beberapa 

tahapan yang diperlukan berupa data input yang menjadi 

basis data dalam pengolahan dan analisis yang akan 

berlangsung. Secara umum, beberapa informasi yang 

diperlukan terdiri dari berbagai laporan yang menunjang, 

data awal berupa informasi geografi yang kemudian diolah 

menjadi suatu informasi menjadi peta, tabel, laporan dan 

grafik. 
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Gambar 13. Alur Pembuatan WebGIS 

WebGIS dapat menghubungkan beberapa perangkat yang 

menjadi satu-kesatuan (portal) untuk memudahkan para 

penggunanya dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 

Saat ini, pengembangan WebGIS bisa digunakan dalam 

device android/ IOS dalam aplikasi smarthphone, 

menggunakan desktop/laptop dengan mengakses laman 

website. Konten-konten yang diterima bisa diperbarui secara 

berkala sehingga informasi yang diterima akan selalu 

terbaru. 
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Gambar 14. Portal WebGIS (ESRI, 2018) 

Dalam pembuatan webgis, tools yang dipakai memang agak 

sedikit berbeda dengan aplikasi web biasanya. Sebab dalam 

webgis, data yang disimpan ke dalam database adalah data 

spasial yang memiliki format extension *.shp atau lainnya. 

Dalam buku ini, proses pembuatan WebGIS menggunakan 

beberapa aplikasi dibawah ini: 

1. Text Editor, bisa menggunakan Visual Studio Code, 

Sublime Text, Notepad, Notepad +++, Atom dan lain – 

lain. 

2. Postgresql, merupakan DBMS atau singkatan dari 

Database Managemen System yang berfungsi sebagai 

server dan digunakan sebagai tempat pembuatan 

database. 

3. Postgis, digunakan untuk membantu memasukan data 

berupa data spasial ke dalam database yang dibuat di 
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postgresql dengan postgis pula, postgresql dapat 

menampung data berupa data spasial. 

4. Opengeo Suite, merupakan aplikasi penyedia layanan 

sistem informasi geografis. Opengeo digunakan untuk 

mengambil salah satu fiturnya yaitu geoserver yang akan 

digunakan untuk mempublish data yang telah dimasukan 

ke database (database yang dibuat di postgresql). Hasil 

publish data tersebut akan kita gunakan sebagai 

basemap dari aplikasi web yang akan dibuat. 

5. Leafletjs, merupakan library javascript open source 

yang berguna untuk membangun aplikasi peta interaktif 

berbasis web. Leaflet support dengan platform mobile 

dan platform desktop, HTML5 dan CSS3 serta 

OpenLayer dan Google Maps API yang merupakan 

library javascript untuk membangun aplikasi peta yang 

sangat popular saat ini, dengan memanfaatkan Leaflet, 

developer yang tidak memiliki latar belakang GIS pun 

dapat dengan mudah menampilkan peta interaktif 

berbasis web pada server. Leaflet mampu menampilkan 

layer dari file geojson, memberi style dan membuat layer 

yang interaktif seperti menampilkan marker yang 

menampilkan popup informasi ketika di klik. 

 
Studi Kasus Monitoring Suhu dan Kelembaban 

WebGIS dan IoT terintegrasi satu sama lain, sebagai contoh 

yaitu untuk mengetahui temperature suhu dan kelembaban 

yang tersebar di beberapa lokasi sekolah di wilayah 

Kabupaten dan Kota Bogor. Untuk monitoring suhu dan 
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kelembaban dibutuhkan sebuah alat sensor deteksi suhu dan 

kelembaban dapat dilihat pada Gambar 17. 
 

 

Gambar 17. Alat IoT 
 

Alat IoT secara terus-menerus merekam data suhu dan 

kelembaban, kemudian data tersebut akan dimasukan 

kedalam sebuah database yang nantinya akan ditampilkan 

pada halaman WebGIS, sehingga terlihat informasi 

mengenai nilai suhu dan kelembaban. Seperti yang tampak 

pada Gambar 18. WebGIS. 
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Gambar 15. WebGIS 
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