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merupakan salah satu perangkat lunak GIS yang telah banyak

digunakan oleh para ahli di bidang GIS. Pada prinsipnya ini sangat

mendukung dalam pembuatan dan pembangunan sebuah peta

yang berdasarkan pada prinsip-prinsip informasi pemetaan yang terpadu.

Prinsip informasi peta ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua)

bagian, yaitu:

informasi keruangan, yang menggambarkan lokasi dan bentuk

dari unsur-unsur geografi dan hubungannya dengan unsur-unsur

yang lain (unsur-unsur ini meliputi; titik, garis, dan luasan/area).

informasi dekriptif, berhubungan dengan unsur-unsur geografi

tersebut (atribut peta).

Pada pelatihan komputer ini, kegiatan-kegiatan utama yang akan

dilakukan meliputi; pengenalan lingkunngan , pengubahan format

peta ke dalam format (disebut ), pembangunan topologi,

pengeditan , pembuatan, penambahan, dan pemasukan atribut

informasi. Sedangkan untuk kegiatan lain dalam pengoperasian perangkat

lunak dapat dilakukan oleh masing-masing mahasiswa melalui

petunjuk-petunjuk yang sudah ada.

�

�

1) Pengenalan Lingkungan ArcInfo

Untuk memasuki lingkungan , terlebih dahulu harus

memasuki sistem LAN dan seterusnya mencari letak folder

program . Setelah letak folder program diketahui, maka

langsung bisa diklik dan siap untuk memasuki dan

mengoperasikan program .

ArcInfo

ArcInfo icon

arc

ArcInfo

Modul ArcInfo Secara lebih rinci langkah-langkah untuk mengaktifkan program

ArcInfo V7.2.1 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Klik

'Start', pilih 'Program', pilih Arcinfo User 7.2.1, pilih aplikasi (Arc,

Arcedit, Arcplot dll) lihat gambar berikut:

Gambar 1
Tampilan cara mengaktifkan Arcinfo

Setelah langkah-langkah tersebut diatas Anda lakukan maka Anda telah

berada di dalam lingkungan program ArcInfo. Dalam lingkungan ini

semua perintah masihmenggunakan ketboard sebagai input device

sehingga konsekuensi logisnya Anda harus memahami terebih dahulu

rangkaian perintah yang digunakan dalam ArcInfo. Untuk memahami

perintah-perintah tersebut Anda tidak perlu menghapalnya tetapi cukup

dengan mengetikkan perintah untuk melihat rangkaian

perintah yang digunakan dalam ArcInfo.

Commands
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2) Pengubahan Format Peta

Pengubahan format peta dalam sekaligus merupakan proses

pemasukan gambar peta atau data grafis. Bentuk pemasukan data grafis

dalam secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

pemanfaatan gambar atau data grafis yang dibentuk oleh program

lain, seperti AutoCad, TIGER, maupun perangkat lunak lainnya yang

kompatibel dengan .

pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk membentuk data

grafis.

Dalam kegiatan praktikum ini, bentuk pemasukan gambar yang akan

digunakan adalah gambar yang bersumber dari yang telah

dikonversi dalam bentuk . Perintah untuk mengubah dan

memasukkan gambar dalam format ini adalah .

ArcInfo

ArcInfo

ArcInfo

ArcInfo

AutoCad

file dxf

ArcInfo dxfarc

�

�

Perintah untuk mengubah dan memasukkan gambar dalam format

ini adalah .

memanfaatkan gambar atau data grafis yang dibentuk oleh

program lain seperti AutoCAD, Tiger, maupun software grafis lain

yang kompatibel dengan software ArcInfo

memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh ArcInfo untuk

membentuk data grafis

Pelaksanaan praktikum ini akan menggunakan bentuk input gambar

yang pertama yaitu dengan memanfaatkan gambar yang dibentuk dalam

program AutoCAD. Langkah yang digunakan dalam input data grafis

dalam praktikum ini adalah sebagai berikut :

Klik Start > Program > ARCINFO User 7.2.1 > Arc

Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut:

ArcInfo dxfarc

�

�

�

�
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� Ketik DXFARC {nama file ACad}{coverage baru}

Contoh:

Arc: dxfarc z:\blora.dxf z:\nama coverage

Input file output file

� Anda akan melihat tampilan sebagai berikut :

Do you wish to use above layer and options ? (Y/N) (ketik Y)

Enter 1 st layer name and options : (ketik)

Enter 2 st layer name and options : (ketik)

Enter 3 st layer name and options : (ketik)

Enter 4 st layer name and options :

Character string expected

Done entering layers name and options ? (Y/N)

Layer pertama dalam ACad

Layer kedua dalam ACad

Layer ketiga dalam ACad

(tekan enter)

(ketik Y)

Gambar 2
Tampilan Arcinfo



Enter 1 st layer name and options :

Enter 2 st layer name and options :

Enter 3 st layer name and options : atau

Character string expected

Done entering layers name and options ? (Y/N)

Batas_Kab

Batas_Kec

end (tekan enter)

(ketik Y)

Do you wish to use above layer and options ? (Y/N) (ketik Y)

Setelah melakukan perintah ini Anda akan memiliki baru (admin) di

lingkungan Arcinfo

coverage

Contoh:

3) Pembangunan Topologi

Langkah awal yang dilakukan setelah terbentuk baru sebagai

hasil proses di atas, langkah selanjutnya adalah membentuk topologi dari

tersebut. Topologi adalah suatu prosedur matematika untuk

menentukan secara eskplisit hubungan spasial. Untuk peta topologi

menentukan hubungan diantara , mengidentifikasikan yang

bersebelahan dan dapat menentukan satu (misalnya area) sebagai

kumpulan dari lainnya yaitu garis. Program memiliki

keuntungan utama konsep topologi yaitu:

Arc dihubungkan ke arc yang lain pada node ( )

Arc saling terhubung mengelilingi area berbetuk (definisi

area)

Arc mempunyai arah, sisi kiri dan sisi kanan (contiguity)

Topologi dari input gambar yang dilakukan didahului dengan

mengeksekusi perintah yang bersifat membentuk atau membangun

topologi. Perintah yang digunakan untuk membangun topologi dalam

adalah: perintah “ ” dan perintah “ ”.

coverage

coverage

feature Poligon

feature

feature ArcInfo

conectivity

Poligon

ArcInfo

�

�

�

clean build

Langkah membangun atau membentuk topologi dari sebuah data grafis

adalah sebagai berikut :

�

�

�

Arc: clean z:\nama coverage

Arc: build z:\nama coverage poly,

Atau

Arc: build z:\nama coverage line,

point

, maka secara otomatis

akan mengeksekusi perintah tersebut.

maka akan dibentuk

poligon

untuk build dengan

topologi garis atau build untuk topologi titik.

ArcInfo

Langkah-langkah yang dilakukan diatas secara otomatis akan

membentuk topologi dari data grafis yang telah diisikan dan seperti yang

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa membangun topologi

merupakan bagian penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan dengan

memanfaatkan ArcInfo. Selain topologi hal yang harus diperhatikan dalam

data grafis ArcInfo adalah bahwa garis yang dibentuk harus bersih yang

berarti tidak boleh ada duplikasi garis yang sama atau garis yang merupakan

yaitu garis yang seharusnya tidak ada untuk dikelola lebih lanjut.DANGLE

4) Pengeditan ( )Coverage ArcEdit

Sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh yaitu data grafis yang

dibuat haruslah bersih dari duplikasi dan , maka jika ditemukan

kesalahan dalam data grafis harus terlebih dahulu dilakukan kegiatan yang

sifatnya membersihkan kesalahan data tersebut. Secara umum kegiatan

editing yang dilakukan dalam adalah penambahan garis ( ),

penghapusan garis ( )

ArcInfo

dangle

ArcInfo add

delete
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Arc: Arcedit

Arcedit: disp 9999

(enter)

(enter)

Setelah itu dilakukan maka Anda sudah memasuki lingkungan editing dalam

ArcInfo dan ini berarti bahwa Anda sudah siap untuk melakukan proses

pengeditan data grafis yang telah dibentuk sebelumnya.

Proses pengeditan data grafis adalah sebagai berikut :

Menentukan coverage yang akan diedit dengan cara melakukan

perintah :

�

Arcedit: editcov z:\nama coverage

Arcedit: drawenv all

Arcedit: draw

(dengan mengeksekusi

perintah ini maka coverage siap diedit)

(perintah yang digunakan untuk

memasukkan data grafis dalam lingkungan yang

memungkinkan gambar terlihat pada layar)

(perintah untuk menampilkan data grafis pada

layar)

Dan juga pemindahan garis ( ) yang ditujukan untuk membersihkan data

grafis yang sudah dibentuk sebelumnya. Sebelum masuk kedalam proses

editing anda harus masuk terlebih dahulu ke dalam lingkungan editing yang

dimiliki oleh Arc/Info. Proses selanjutnya dari kegiatan editing data grafis

adalah sebagai berikut :

move

� Hasil yang Anda dapatkan dengan mengeksekusi perintah-

perintah diatas adalah terbentuknya gambar data grafis yang telah

Anda isikan sebelumnya.

Arcedit: drawen node dang

Arcedit: draw

� Setelah perintah ini Anda lakukan maka pada layar akan terlihat

bahwa garis yang error ujungnya ditandai oleh kotak berwarna

merah. Kesalahan ( ) pada gambar akan diperlihatkan dan

ujungnya ditandai oleh kotak berwarna merah. Bentuk yang

terbentuk dalam data grafis adalah sebagai berikut :

error

error

ArcInfo

Overshoot Undershoot

Untuk mengedit kesalahan-kesalahan tersebut Anda bisa

melakukan beberapa proses sebagai berikut :

Untuk menghapus gambar dalam data grafis Anda dapat

melakukannya dengan perintah sebagai berikut :

�Proses Penghapusan Garis

ef arc

� Berdasarkan gambar yang terlihat pada layar, Anda belum dapat

melihat bagian-bagian dari data grafis tersebut yang tergolong

sebagai data error. Untuk itu harus dilakukan perintah yang

memungkinkan agar error tersebut terlihat. Perintah tersebut adalah

sebagai berikut :
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� Proses Penambahan Garis

ef arc

add

Untuk melakukan editing terhadap data grafis, selain perintah

untuk menghapus maka juga ada perintah untuk

menambahkan garis pada data tersebut, dengan cara :

� Proses Pemindahan Garis

Hal yang mungkin terjadi dalam melakukan editing data grafis

adalah memindahkan garis sebagai berikut :

ef arc

move

select node to move from (klik pada node garis

yang akan dipindahkan)

select node to move to (klik pada titik baru sebagai

hasil pemindahan)

sel man

delete

save

sel man

sel box

Dengan melakukan perintah ini maka secara otomatis gaaris

yang akan dihapus telah terhapus dan tersimpan dalam covegare

Anda. Selain perintah perintah untuk memilih sebuah

garis yang salah dapat dilakukan dengan perintah yaitu

menandai garis yang akan dihapus dengan cara mengkotaki

garis tesebut.

Setelah seluruh gambar bersih dari error dan dangle Anda harus memberikan

perintah untuk menyimpan coverage yang telah Anda edit. Pengeditan

juga bisa dilakukan di AutoCAD kemudian di lakukan pembangunan

topologi seperti langkah sebelumnya.

Save
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