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Format File SIG



Format File SIG

• Di GIS sendiri ada beberapa tipe format file yang biasa umum dipakai.
• GEOJSON

• KML

• SHP

• TIF



GeoJason



GeoJSON

• GeoJSON seperti fprmat JSON. JSON dapat kita definisikan sendiri
indexnya, sedangkan GeoJSON indexnya sudah ditentukan

• GeoJSON bersifat vektor, artinya ketika di zoom tidak akan pecah

• GeoJSON juga merupakan tipe file yang dieksekusi disisi client side

• Semakin banyak data geojson, semakin berat loadnya disisi clientside
Daftar index GeoJSON adalah sebagai berikut :



Daftar Index GeoJSON

• Type
• index untuk menentukan tipe GeoJSON. Valuenya dapat diisi dengan

FeatureCollection, Feature, Point, Polygon.

• Features
• index berisi semua attribute GeoJSON, mulai dari informasi properties, geometry, dll.

• Properties
• properties berisi informasi yang akan ditampilkan diatas peta. Contoh : properties 

rumah makan. Maka nanti diatas peta akan berisi informasi nama rumah makan, 
nama lokasi, harga, menu, foto dan lain-lain.

• Geometry
• Index geometry menunjukkan lokasi koordinat suatu tempat. Contoh : geometry 

berisi koordinat lokasi rumah makan tersebut.



Contoh File GeoJSON



KML



KML

• KML (Keyhole Markup Language) merupakan format file google map. 
Jika KML dibuka di notepad maka akan kelihatan tag-tag XML



Tag KML

• <name></name>
• Tag name berisi judul file. Misalkan KML berisi koordinat lokasi martabak, 

maka judul filenya bisa “Lokasi Martabak Enak”.

• <Placemark></Placemark>
• Tag Placemark berisi data yang disimpan. Misal ada 3 data lokasi martabak, 

maka jumlah tag placemarknya berjumlah 3 juga, seperti ini :



Tag KML

• <name>Point 1</name>
• tag ini sama seperti tag name diatas. Bedanya, tag name ini berada di dalam 

tag Placemark. Tag name ini berfungsi untuk mendefinisikan judul datanya. 
Misal ada 3 data lokasi martabak, maka penulisan di tag namenya adalah :



Tag KML
• <styleUrl>#icon-503-DB4436</styleUrl>

• Tag ini berisi icon marker, dapat diganti dengan icon yang lain.

• <ExtendedData<</ExtendedData>
• Tag ExtendedData berisi data yang bersifat image.

• <description></description>
• Tag description ini berisi informasi attribute dari suatu data. Misalnya data 

lokasi martabak, maka attributenya : nama tempatnya, foto tempatnya, 
lokasinya dimana, harga martabaknya berapa, dll.

• <coordinates></coordinates>
• Berisi koordinat lokasinya. Ditulis longitude kemudian latitude :



SHP



SHP

• SHP (Shape File) adalah format file yang berbentuk vektor dan terdiri
dari 4 jenis file yaitu .shp, .shx, .dbf, dan .prj. SHP berisi kode binary

• Format file SHP dikeluarkan oleh ESRI, perusahaan yang bergerak
dibidang perangkat lunak berbasis geografis. SHP ini paling banyak
digunakan dalam dunia SIG

• SHP bisa dibuka dibanyak aplikasi, misal ArcGis, Qgis, Tilemill, dll.

• Disalah satu file SHP yaitu .prj berisi jenis proyeksi yang digunakan
untuk mereferensikan koordinat, agar tepat pada overlay diatas peta
koordinatnya.



TIF



TIF

• TIF atau bisa dibilang GEOTIFF adalah format file GIS berbentuk gambar
(contoh : indonesia.tif).

• Bedanya tif dengan jpg/png/gif adalah : file tif dimana koordinat-
koordinatnya disimpan didalam gambar. Maka ketika file tif dipasangkan
(overlay) di atas peta maka gambarnya otomatis akan muncul di wilayah
Indonesia(sesuai koordinat gambarnya).

• Biasanya gambar dengan ekstensi .tif ukurannya bisa sangat besar, hal ini
karena gambar tersebut sudah disisipkan koordinat-koordinat beserta
metadatanya. 

• Untuk menyisipkan koordinat di file .tif disebut georeferencing. Untuk
melakukan georeferencing bisa menggunakan software GIS seperti Qgis, 
ArcGis.



File TIF
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