
Tranformasi Koordinat 

Merupakan suatu langkah untuk merubah atau melakukan transformasi sistem 

koordinat lokal ke dalam koordinat baku. Dalam melakukan transformasi suatu peta dilakukan 

dengan menggunakan arc view dan tambahan extension yaitu register and transform tool. 

Sebelum suatu raster atau gambar peta di masukkan dalam koordinat bakunya, maka terlebih 

dahulu di cari titik ikat (titik acuan koordinat baku). Dari contoh gambar peta berikut ini di 

tentukan 4 titik ikat yang diambil dari 4 bagian/pojok gambar, seperti berikut ini: 

 

 

2 3

41

 

 

 

Titik 1 (x = 0279426 dan y = 9142821) 
Titik 2 (x = 0279426 dan y = 9150000) 
Titik 3 (x = 0285000 dan y = 9150000) 
Titik 4 (x = 0285000 dan y = 9142821)



 

Langkah selanjutnya adalah memasukkan ke empat titik ikat tersebut kedalam arc view 

dengan menggunakan register adn transform tool, dengan langkah sebagai berikut: 

1. Aktifkan extension register and transform tool dan JPEG (JFIF) Image Support (karena 

format gambar raster dalam bentuk *.jpg) 

 

 
 

2. Setelah kedua extension tersebut aktif, maka buka file gambar raster tersebut dengan 

meng Add Theme dan Data Source Type diganti dengan Image Data Source. 

 

 

Image data source, untuk 
memanggil data dengan 
format *.jpg 

 

3. Arahkan Drive ke Z dan cari file Sample Transformasi.jpg, kemudian OK.  



4. Langkah berikutnya adalah memasukkan 4 titik ikat (koordinat baku tersebut kedalam 

gambar/raster). 

 
5. Untuk memunculkan dialog Register and Tranform, maka klik View >> Register and 

Transform, sehingga akan muncul dialog  Register and Tranform seperti gambar diatas.  

6. Setelah dialog Register and Tranform terbuka maka selanjutnya adalah memasukkan 

masing-masing titik ikat yang sudah ditentukan.  

 



 

Klik source point, 
untuk memasukkan 
titik koordinat 

Masukkan koordinat y

Masukkan koordinat x 

Dialog Write World File

Titik ikat pertama

 

7. Setelah ke empat titik ikat tersebut dimasukkan maka dialog Write World File akan aktif 

dan RMS Eror (pergeseran peta/image) akan muncul. Kemudian klik dialog Write 

World File dan save tanpa merubah nama filenya.  

8. Setelah dialog Register and Tranform ditutup dan di Add Theme gambar/raster yang 

baru saja di masukkan dalam sistem koordinat baku, maka image/gambar raster tersebut 

sudah dalam sistem koordinat baku. Yang selanjutnya dilakukan digitasi peta untuk 

mendapatkan data-data vektor baik polygon, line maupun point.  


