
DIGITAL DAN DIGITISASI 

Pengertian Digital 

Digital berasal dari kata Digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila 

kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut 

terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu 

keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan biner). Semua 

sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga 

dengan istilah Bit (Binary Digit). 

 

Peralatan canggih, seperti komputer, pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan 

biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah-mudah saja, proses biner seperti saklar 

lampu, yang memiliki 2 keadaan, yaitu Off (0) dan On (1). Misalnya ada 20 lampu dan saklar, 

jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, misalnya, maka ia akan membentuk gambar bunga, 

dan jika dinyalakan dalam posisi B, ia akan membentuk gambar hati. Begitulah kira-kira 

biner digital tersebut. 

 

Konsep digital ini ternyata juga menjadi gambaran pemahaman suatu keadaan yang saling 

berlawanan. Pada gambaran saklar lampu yang ditekan pada tombol on, maka ruangan akan 

tampak terang. Namun apabila saklar lampu yang ditekan pada tombol off, maka ruangan 

menjadi gelap. Kondisi alam semesta secara keseluruhan menganut sistem digital ini. Pada 

belahan bumi katulistiwa, munculnya siang dan malam adalah suatu fenomena yang tidak 

terbantahkan. Secara psikologis, manusia terbentuk dengan dua sifatnya, yaitu baik dan buruk. 

Konsep Yin dan Yang ternyata juga bersentuhan dengan konsep digital ini. 

DIGITISASI 

1. Digitisasi dan konvergensi. 

Digitisasi sendiri maksudnya: berbagai-bagai (pak alwi banget he2) bentuk informasi 

termasuk teks,suara (sound) , gambar, dan suara (voice) itu dikodekan dalam kode biner 

tunggal 0-1.  Informasi digital ada dalam satu-satunya dua bentuk ini –0 ato 1— yang disebut 

bits (singkatan dari ‘binary  digits’–makjaaannn..ini to kepanjangannya, baru tau aku 

he3),  dan rangkaian dari banyak 0 dan 1 (disebut bytes) yang membentuk informasi. 

Perkembangan utama yang muncul berbarengan dan cukup berasosiasi dengan digitisasi ini 

adalah konvergensi. Yang dalam hal ini berarti menggabungkan bersama sektor komputasi, 

telekomunikasi dan informasi. 

Konvergensi bisa dipahami oleh yang terjadi dalam 3 level. Yang pertama itukonvergensi 

fungsional. Yaitu ketika informasi dan isi media secara meningkat diproses melalui sistem 

teknologi informasi berbasis komputer, dan dibawa ke hadapan penggunanya melewati 

jaringan komunikasi brodben. Kedua,konvergensi industri. Konvergensi industri telah 

melibatkan beberapa pengambilalihan, merjer, dan kemitraan stategis yang menguatkan 

hubungan antara sektor komputasi dan industri TI, perusahaan  telekomunikasi dan media. 

Dan terakhir konvergensi produk dan jasa adalah bentuk dari isi media dan informasi yang 



mengambil keuntungan dari infrastruktur brodben berjaringan. Kemampuan ini disediakan 

oleh digitisasi dan ksempatan untuk interaktifitas dan user customisation jasa. 

2. Interaktifitas 

Konvergensi dan digitisi secara kuat terhubung pada interaktifitas. Bentuk media interaktif 

adalah bentuk yang 

memberikan pilihan pada penggunanya dalam sistem informasi. Baik dalam hal pilihan untuk 

mengakses pada sumber informasi maupun mengontrol hasil dari penggunaan sistem tersebut 

dan membuat pilihan tersebut. 

Tapi di buku ini, Terry mengemukakan beberapa pendapat dari ahli komunikasi yang lainnya 

bahwa tidak semua media baru itu interaktif. Intinya, interaktif itu kemutlakannya tidak 

seperti digitisasi dan konvergensi di media baru. 

Katanya, penting untuk membagi interaktifitas dalam dua elemen yaitu interconectivity dan 

interoperability. Yang pertama mengacu pada kapasitas untuk secara mudah terhubung 

interaksi melewati jaringan yang berbeda. Sedang yang kedua itu mengacu pada kapasitas 

untuk mengakses bentuk informasi dan isi media yang tersedia dengan menggunakan sistem 

operasi yang berbeda. 

3. Network and Networking (Jaringan dan Berjaringan) 

Perkembangan besar lainnya yang berasosiasi dengan teknologi media adalah networking, 

atau kapasitas untuk membawa sejumlah besar informasi ke beberapa titik yang 

terinterkoneksi. Konsep dari networking yang berbasis pada internet ini telah dikleim sbg 

dasar pernyataan bahwa fase saat ini menandai munculnya ‘new economy’, atau yang disebut 

oleh Manuel Castells sebagai network society. http://vindurbarn.wordpress.com/2009/07/15/ 

Begitu sih intinya me 

SamplingSampling adalah proses untuk menentukan warna pada piksel tertentu pada citra 

dari sebuah gambar yang kontinu. Pada proses sampling biasanya dicari warna rata-rata dari 

gambar analog yang kemudian dibulatkan. Proses sampling sering juga disebut proses 

digitisasi.KuantisasiAda kalanya, dalam proses sampling, warna rata-rata yang didapat di 

relasikan ke level warna tertentu. Contohnya apabila dalam citra hanya terdapat 16 tingkatan 

warna abu-abu, maka nilai rata-rata yang didapat dari pros... [Read Post] http://blog-

indonesia.com/blog-archive-14334-58.html 

MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

Praktikum SIG (Sistem Informasi Geografis) tentang Retrifikasi dan Digitasi ArcGIS 10.0 ini 

dilaksanakan pada: 

Hari : Selasa 

Tanggal : 16 Oktober 2011 

Waktu : 15.30 – selesai WIB 

Tempat : Laboratorium Komputasi Jurusan Ilmu Kelautan,Tembalang 

3.2. Materi 

http://terorblade.blogspot.com/2011/10/sampling-kuantisasi-derau.html
http://blog-indonesia.com/blog-archive-14334-58.html
http://blog-indonesia.com/blog-archive-14334-58.html


3.2.1. Rektifikasi 

Rektifikasi merupakan proses transformasi data, dari data yang belum mempunyai koordinat 

geografis menjadi data yang akan mempunyai koordinat geografi (georeferensi). 

3.2.2. Digitasi 

Digitasi adalah proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu 

seperti jalan, rumah, sawah dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster Pada sebuah 

citra satelit resolusi tinggi dapat diubah kedalam format digital dengan proses digitasi 

3.3. Metode 

3.3.1. Rektifikasi 

1. Buka ArcMap setelah keluar ArcMap Box pilih A New Empty Map. Pilih Add, buka 

file peta rupa RBI_Semarang .jpg 

2. Pilih View, kemudian Data Frame Properties maka akan muncul Box Data Frame 

Properties. 

3.  WGS 1984 UTM Zone 49S WGS 1984 Pilih Predefined Projected Coordinate 

System, kemudian pilih Utm.  

4.  Degree Minutes Second. Display  General Pilih View, kemudian pilih Data Frame 

Properties  

  

5. Pastikan Tools Georeferancing aktif, dengan klik kanan bagian kosong kemudian 

pilih Georeferancing 

6. Berikutnya zoom gambar pada ujung kiri atas pada bagian yang ada tulian 

koordinat. Pilih Add Control Point pada toolbar Georeferencing Setelah muncul tanda 

+ arahkan pada perismpangan garis tepi kordinat peta dan klik. 

7. Zoom out gambar hingga koordinat peta terlihat. Klik kanan pilih Input X and Y. 

Masukan nilai X untuk angka tegak dan Y untuk angka yang mendatar gunakan yang 

berakhiran mT dan mU 

  

8. Lakukan hal yang sama pada ketiga sudut peta yang lain sehingga diperoleh hasil. 

Selanjutnya pada toolbar Georeferencing pilih View Link Table maka akan muncul 

link table. 

9. Simpanlah link table dengan membuka file- save as RMS_Nama_NIm. 

10.  format TIFF dan klik Save As. Rectify kemudian Dialog Box name isi 

RBI_SemarangI_nama_nim Selanjutnya pilih Georeferencing  



11. Setelah proses penyimpanan selesai, pilih Add data dan buka file yang baru saja 

disimpan tadi. 

12. Lalu pada layer peta rupa bumi klik kanan pilih properties, pilih pada bagian 

symbology dan pada bagian Strech ganti standard deviation dengan none lalu OK. 

13.  remove.Hapus peta dari data pertama. Dengan klik kanan 

3.3.2. Digitasi 

1. Buka ArcCatalog dengan klik icon ArcCatalog. 

  

2.  shapefile.Klik kanan pada bagian conten kemudian pilih new  

3. Muncul Box Create New Shapefile pada name diisi dengan titik dan feature type point 

4.  Wgs 1984 – Wgs 1984 UTM zone 49S.prj lalu Add. Kemudian pilih OK dan pilih OK 

lagi. Utm  klik select. Pilih projected coordinate system Kemudian klik edit  

  

5. Lakukan lagi seperti langkah 2 hingga 4, pada Box Create New Shapefile pada name 

diisi dengan jalan dan feature type polyline 

6. Lakukan lagi seperti langkah 2 hingga 4, pada Box Create New Shapefile pada name 

diisi dengan pemukiman dan feature type polylgon. 

7. Close ArcCatalog. Kemudian pilih Add data, buka file yang baru saja dibuat. 

  

8. Double klik pada titik yang terdapat di table of content. Kemudian ubah size menjadi 6 

dan warna merah. 

9. start edit, pada target pilih point. Perbesar daerah kota semarang utara. Pilih Skecth 

tool, kemudian digit 5 titik legend yang ada setelah selesai pilih stop edtingPilih editor  

10.  Add field. Pada dialog box name beri nama keterangan dan pada type pilih text. 

option  open atributKlik kanan pada titik  

  

11.  start editing, kemudian pada table keterangan double klik dan isi sesuai keterangan 

titik tersebut.Pilih editor  

12.  Label, cek label features, pada label filed pilih keterangan. Properties Klik kanan  



  

13. start edit, pada target pilih polyline. Perbesar daerah kota semarang utara. Pilih Skecth 

tool, kemudian digitasi 5 jalan yang ada di semarang utara setelah selesai pilih stop 

edtingKlik jalan pada table orf content, kemudian Pilih editor  

14. Lakukan langkah 10 hingga 12. 

  

15. start edit, pada target pilih polygon. Perbesar daerah kota Semarang Utara. Pilih 

Skecth tool, kemudian digitasi 5 kelurahan yang ada di Semarang Utara setelah selesai 

pilih Stop Edting.Klik jalan pada table of content, kemudian Pilih editor  

16. Lakukan langkah 10 hingga 12. 

 

http://adventurepanra.wordpress.com/oseanografimetodenumerikalgoritma/laporan-resmi-

praktikum-sistem-informasi-geografi-modul-ii-registrasi-dan-digitisasi/ 

http://perpuspasca.sunan-

ampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=95  

OPAC 

Thursday, 23 September 2010 14:58 Admin Perpus Pasca 

Layanan ini disediakan guna memberi bimbingan kepada para pemakai untuk mencari dan 

menemukan koleksi yang diinginkan. Penelusuran ini dapat dilakukan melalui OPAC (Online 

Public Access Catalog). OPAC adalah pangkalan data bibliografis koleksi perpustakaan 

berbantuan komputer. Penggunaan OPAC ini sangat mudah, cepat dan tepat. Dengan 

menggunakan OPAC dalam penelusuran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh 

Perpustakaan Program Pascasarajana IAIN Sunan Ampel, pengguna akan lebih menghemat 

waktu, tenaga, dan biaya. Dalam menunjang penelusuran bahan-bahan pustaka ini, 

Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel pada saat ini menyediakan 21 unit 

komputer. 
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