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Luas wilayah merupakan parameter yang paling sering diekstrak dalam suatu informasi spasial, 

misalnya luas suatu wilayah administrasi, luas suatu kelas penutupan lahan tertentu (seperti 

hutan), dan sebagainya. Tentu saja, dengan kemajuan teknologi perangkat lunak Sistem 

Informasi Geografis (SIG) saat ini, menghitung parameter luas bukan lah perkara yang rumit. 

Hanya dengan satu kali klik, data luas sudah tersaji dalam waktu kurang dari satu detik. Akan 

tetapi, pernahkah kita berpikir, bagaimana caranya perangkat lunak SIG tersebut menghitung 

luas suatu wilayah? Atau bagaimana jika suatu saat kita survey lapangan dengan membawa peta 

kertas (hardcopy map), kemudian kita diminta untuk menghitung luas suatu wilayah di atas peta, 

sementara kita tidak membawa laptop? Tentunya, jalan satu-satunya untuk menghitung luas di 

atas peta adalah secara manual. 

Jika objek yang kita ukur luasannya tersebut berbentuk bangun teratur, misalnya persegi 

panjang atau segitiga, maka akan sangat mudah bagi kita untuk mengkalkulasi luasnya. Sebab 

bangun-bangun teratur sudah memiliki formula luas masing-masing. Tetapi bagaimana dengan 

objek atau bangun yang bentuknya tidak beraturan, bagaimanakah cara menghitung luasannya? 

Ada beberapa cara untuk menghitung luas objek atau bangun tak beraturan secara matematis: 

1. Membagi atau memecah bangun tersebut menjadi bagian-bagian kecil sampai ditemukan 

bangun yang beraturan, misalnya persegi panjang atau segitiga, kemudian luas masing-

masing bangun dihitung. Cara ini tentunya sangat tidak efisien. 

2. Meletakkan bangun tersebut di atas kertas millimeter block, kemudian menghitung jumlah 

grid yang masuk di dalamnya. Cara ini merupakan cara konvensional untuk menghitung 

luasan suatu wilayah di atas peta, dan cara ini sebenarnya mirip dengan cara nomor 1 di 

atas. Yang jelas keduanya sama-sama bukan “cara kreatif” untuk menghitung luas. 

3. Membagi bangun dengan cara menghubung-hubungkan titik-titik sudut bangun yang 

terdekat, sehingga dihasilkan semacam jaringan segitiga tak beraturan. Selanjutnya luas 

masing-masing segitiga dihitung dengan menggunakan Rumus Heron. Cara ini disebut 

Metode Triangulasi atau Triangulation Method. Cara ini masih digunakan hingga saat ini. 

4. Memproyeksikan titik-titik sudut bangun ke atas garis dasar (baseline) sehingga dihasilkan 

semacam susunan bangun trapesium. Cara ini disebut Metode Trapezoid atau Trapezoidal 

Method. Metode inilah yang akan dibahas di dalam tulisan ini. Jika bangun tak beraturan 

yang dimaksud terletak di dalam sistem koordinat kartesius, dan setiap titik sudut bangun 

memiliki nilai koordinat (x, y) yang diketahui secara pasti, maka garis dasar atau baseline 

yang dimaksud adalah Sumbu X. 

Metode Trapezoid merupakan metode yang dinilai paling efisien dalam menghitung luas bangun 

tak beraturan, khususnya bangun yang titik-titik sudutnya (node/vertex) memiliki koordinat, 

seperti halnya informasi spasial pada peta. Atas dasar ini, sebagian besar perangkat lunak SIG 

menggunakan Algoritma Trapezoid sebagai metode kalkulasi luas wilayah. Dengan Metode 

Trapezoid, kita tidak perlu membagi wilayah menjadi bangun-bangun tertentu, tetapi cukup 

hanya dengan mengetahui koordinat masing-masing titik sudutnya, maka luas wilayah tersebut 

sudah bisa dihitung dengan hasil perhitungan akurat 100%. 
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Perhatikan gambar berikut: 

 

Bangun ABCDEFG merupakan bangun tak beraturan yang terletak di atas sistem koordinat 

kartesius. Berapakah luas bangun ABCDEFG tersebut? 

Koordinat masing-masing sudut sudah diketahui secara pasti. Ketika masing-masing titik sudut 

diproyeksikan ke sumbu X, maka akan terbentuk sejumlah bangun trapesium. Perhatikan 

kembali gambar di atas dengan teliti. Hasil proyeksi titik sudut bangun ke sumbu X menghasilkan 

7 (tujuh) buah bangun trapesium (jumlah trapesium sama dengan dengan banyaknya titik sudut 

bangun tersebut). Jika kita misalkan proyeksi titik A, B, C, D, E, F dan G pada sumbu X masing-

masing adalah A’, B’, C’, D’, E’, F’ dan G’, maka ketujuh trapesium yang dimaksud adalah ABB’A’, 

BCC’B’, CDD’C’, EDD’E’, FEE’F’, GFF’G’ dan AGG’A’. 

Luas bangun ABCDEFG = Luas Trapesium ABB’A’ + Luas Trapesium BCC’B’ + Luas Trapesium 

CDD’C’ – Luas Trapesium EDD’E’ – Luas Trapesium FEE’F’ – Luas Trapesium GFF’G’ – Luas 

Trapesium AGG’A’ 

Pertanyaannya, bagaimanakah rumus luas bangun trapesium? 
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Bisa juga ditulis: 

Luas Trapesium = ½ x Lebar x (Tinggi 1 + Tinggi 2) 
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Jika koordinat masing-masing titik sudut sebagaimana gambar bangun di atas adalah (x, y), maka 

yang dimaksud dengan tinggi trapesium tentunya adalah nilai y. Sementara lebar trapesium 

adalah ∆x (selisih nilai x). 

Sekarang kita misalkan koordinat titik A, B, C, D, E, F dan G masing-masing adalah (xa, ya), (xb, 

yb), (xc, yc), (xd, yd), (xe, ye), (xf, yf) dan (xg, yg). Maka luas masing-masing trapesium adalah: 

Trapesium 
Pengukuran Lebar Trapesium 

Rumus Luas Luas 
Dari Titik Ke Titik 

ABB’A’ A (1, 5) B (3, 7) ½ (xb – xa)(ya + yb) = ½ (3 – 1)(5 + 7) 12 

BCC’B’ B (3, 7) C (5, 8) ½ (xc – xb)(yb + yc) = ½ (5 – 3)(7 + 8) 15 

CDD’C’ C (5, 8) D (8, 6) ½ (xd – xc)(yc + yd) = ½ (8 – 5)(8 + 6) 21 

EDD’E’ D (8, 6) E (7, 3) ½ (xe – xd)(yd + ye) = ½ (7 – 8)(6 + 3) -4,5 

FEE’F’ E (7, 3) F (4, 2) ½ (xf – xe)(ye + yf) = ½ (4 – 7)(3 + 2) -7,5 

GFF’G’ F (4, 2) G (2, 3) ½ (xg – xf)(yf + yg) = ½ (2 – 4)(2 + 3) -5 

AGG’A’ G (2, 3) A (1, 5) ½ (xa – xg)(ya + yg) = ½ (1 – 5)(3 + 5) -4 

Total Luas 27 

  

Jadi luas bangun ABCDEFG adalah 27 satuan. 

Perhatikan tabel di atas, jika kita melakukan pengukuran lebar trapesium berputar searah jarum 

jam, maksudnya untuk lebar trapesium dihitung dari nilai x yang dituju dikurangi nilai x 

sebelumnya, maka secara otomatis luas trapesium pengurangnya akan bertanda minus. 

Sehingga kita tidak perlu mengurangkannya sebagaimana teori sebelumnya. Tinggal 

dijumlahkan seluruhnya maka akan ditemukan total luas bangun tersebut. 

Jika rumus luas pada tabel di atas di tulis ke dalam bentuk aljabar, maka akan terlihat seperti 

berikut: 

Luas Bangun ABCDEFG: 

½ (xb – xa)(ya + yb) + ½ (xc – xb)(yb + yc) + ½ (xd – xc)(yc + yd) + ½ (xe – xd)(yd + ye) + ½ (xf – 

xe)(ye + yf) + ½ (xg – xf)(yf + yg) + ½ (xa – xg)(ya + yg) 

Persamaan ini bisa disederhanakan menjadi: 

½ ((xb – xa)(ya + yb) + (xc – xb)(yb + yc) + (xd – xc)(yc + yd) + (xe – xd)(yd + ye) + (xf – xe)(ye + yf) 

+ (xg – xf)(yf + yg) + (xa – xg)(ya + yg)) 

Jika persamaan di atas dijabarkan maka hasilnya adalah: 

½ (xb.ya + xb.yb – xa.ya – xa.yb + xc.yb + xc.yc – xb.yb – xb.yc + xd.yc + xd.yd – xc.yc – xc.yd + 

xe.yd + xe.ye – xd.yd – xd.ye + xf.ye + xf.yf – xe.ye – xe.yf + xg.yf + xg.yg – xf.yf – xf.yg + xa.ya + 

xa.yg – xg.ya – xg.yg)  
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Perhatikan faktor yang dicoret tanda merah di atas, faktor-faktor ini bisa dihilangkan dari 

persamaan dikarenakan habis dalam operasi (positif ketemu negatif), misalnya + xb.yb ketemu 

– xb.yb. Sehingga persamaannya akan menjadi lebih sederhana seperti berikut: 

½ (xb.ya – xa.yb + xc.yb – xb.yc + xd.yc – xc.yd + xe.yd– xd.ye + xf.ye– xe.yf + xg.yf – xf.yg + xa.yg 

– xg.ya) 

Persamaan terakhir di atas lah yang dikenal sebagai Trapezoidal Method atau Algoritma 

Trapezoid, terkadang juga disebut sebagai Trapezoidal Rule. Dalam bentuk yang lebih umum, 

untuk suatu bangun yang memiliki n buah titik sudut, dengan koordinat setiap titik sudut 

masing-masing adalah (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), (x4, y4), (x5, y5), ............, dan seterusnya sampai 

titik (xn, yn), formulasi trapezoid-nya akan berbentuk seperti berikut: 

½ (x2.y1 – x1.y2 + x3.y2 – x2.y3 + x4.y3 – x3.y4 + x5.y4 – x4.y5 + ... + x1.yn – xn.y1) 

Jika diformulasikan ke dalam bentuk matriks, bentuk dari Algoritma Trapezoid adalah: 
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Perhatikan notasi tanda kurung berupa garis lurus vertikal pada matriks di atas, yang berarti 

menunjukkan determinan matriks. 

Berikut adalah contoh implementasi Trapezoidal Method pada data spasial: 

 

Gambar di atas menunjukkan hasil survey pengambilan titik koordinat menggunakan GPS. Jika 

sistem koordinat yang digunakan adalah Universal Transverse Mercator (UTM), hitunglah luas 

wilayah hasil survey tersebut! 

Penyelesaian dengan Trapezoidal Method: 

Sistem koordinat UTM memiliki aturan yang sama dengan sistem koordinat kartesius. Pada 

wilayah hasil survey di atas, kita bisa memulai perhitungan dari sembarang titik. Asalkan proses 

perhitungannya dilakukan secara berurutan searah jarum jam. 
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Penyelesaian dengan teknik aljabar (cara prosedural namun tidak efisien): 

Luas wilayah di atas adalah: 

½ ((260.506 x 9.617.605) – (260.388 x 9.617.588) + (260.733 x 9.617.588) – (260.506 x 9.617.685) 

+ (260.881 x 9.617.685) – (260.733 x 9.617.464) + (260.824 x 9.617.464) – (260.881 x 9.617278) 

+ (260.668 x 9.617.278) – (260.824 x 9.617.145) + (260.464 x 9.617.145) – (260.668 x 9.617.161) 

+ (260.354 x 9.617.161) – (260.464 x 9.617.385 + (260.388 x 9.617.385) – (260.354 x 9.617.605)) 

= 201.345,5 meter persegi 

Penyelesaian dengan teknik tabel (cara yang paling efisien, gunakan aplikasi spreadsheet 

seperti Microsoft Excel, LibreOffice Calc atau Gnumeric): 

No. 

Trapesium 

Pengukuran Lebar Trapesium 
(XKe x YDari) – 

(XDari x YKe) 
Dari Titik Ke Titik 

XDari YDari XKe YKe 

1 260.388 9.617.605 260.506 9.617.588 1.139.303.986 

2 260.506 9.617.588 260.733 9.617.685 2.157.923.394 

3 260.733 9.617.685 260.881 9.617.464 1.481.039.373 

4 260.881 9.617.464 260.824 9.617.278 -499.671.582 

5 260.824 9.617.278 260.668 9.617.145 -1.465.605.776 

6 260.668 9.617.145 260.464 9.617.161 -1.966.068.268 

7 260.464 9.617.161 260.354 9.617.385 -1.116.231.646 

8 260.354 9.617.385 260.388 9.617.605 269.713.210 

Total 402.691 

Luas Wilayah ( ½ x Total) 201.345,5 

Misalnya perhitungan 

mulai dari titik ini 


