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Bab IV. Pengenalan ArcGIS 

Kerangka Dasar 

ArGIS merupakan software GIS yang dikeluarkan oleh ESRI.  

Proses instalasi ArcGIS akan menginstall beberapa program seperti ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe 

dan ArcScene, dimana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu juga terdapat 

beberapa fungsi untuk proses programming dengan Phyto, fungsi licence manager, dan beberapa 

tools lainnya.  

 

ArcMap 

Merupakan program utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk 

proses mulai dari menampilkan data, editing, analisis dan proses 

layout data spatial. ArcMap bekerja dengan dengan data spatial 

dengan format vector maupun raster. Dengan tools dan extension 

yang ada didalamnya seperti Image Analysis, maka ArcMap 

mampu melakukan proses editing dan analisis data spatial. 

ArcCatalog 

ArcCatalog sesuai dengan namanya digunakan untuk proses 

pengaturan data spatial. ArcCatalog digunakan untuk menampilkan 

direktori data, isi data spatial, proses copy/delete/move, input juga 

edit metadata.  

ArcScene 

ArcScene adalah viewer tiga dimensi /3D yang cocok untuk menghasilkan pandangan dengan 

perspektif yang memungkinkan untuk melakukan menavigasi dan berinteraksi dengan fitur 3D dan 

data raster tersebut. Berdasarkan OpenGL, ArcScene mendukung kompleks simbologi garis 3D dan 

pemetaan tekstur serta penciptaan permukaan dan tampilan TIN. Semua data dimuat ke memori, 

yang memungkinkan untuk navigasi relatif cepat baik dengan fungsi pan/geser maupun zoom.  
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ArcGlobe 

ArcGlobe adalah bagian dari ekstensi ArcGIS 3D Analyst. Aplikasi ini umumnya dirancang untuk 

digunakan dengan dataset yang sangat besar dan memungkinkan untuk visualisasi yang tidak 

terputus untuk data raster dan fitur peta lainnya. View dalam ArcGlobe didasarkan pada pandangan 

global, dengan semua data diproyeksikan ke proyeksi Cube global dan ditampilkan pada berbagai 

tingkat detail ( LODs ).  

Fungsi Dasar  

Mengelola Data dengan ArcCatalog 

Buka ArcCatalog 

Klik Icon Connect to Folder 

Akan muncul kotak dialog  

Masuk ke Drive C dan cari Folder Latihan GIS 

Pilih Folder 

Klik OK  

Folder akan  tampak pada list Catalog Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukalah Folder C:\Latihan_GIS  

Pilih salah satu layer data yang tersedia yaitu Admin Kaltim 2010 
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ArcCatalog digunakan untuk beberapa fungsi dasar: 

1. Mengelola data seperti fungsi untuk copy, paste, delete, rename. 

Pilih Folder Latihan_GIS dan sub folder Data Input 

Pilih tampilan CONTENT 

Pilih dataset atau layer yang akan dicopy 

Klik kanan dan pilih Copy 

Pindah ke folder Data Output 

Pilih tampilan CONTENT 

Klik kanan dan klik Paste 

Catalog Tree: menampilkan 

koneksi ke data di folder 

dalam komputer 

Content, Preview dan Desription: 

menampilkan isi data, tampilan data 

serta penjelasan data/ 

ArcToolbox: 

menampilkan 

tools untuk  



 

Manual Penggunaan GIS    

Musnanda Satar 34 

  

 

 

2. Menampilkan dan melakukan editing system koordinat 

suatu layer 

Pada pilihan klik kanan pilih Properties 

Akan muncul pilhan menampilkan X Y Coordinate System 

 

3. Menampilkan dan melakukan editing metadata 

Klik Description  

Klik icon  untuk membuat thumbnail 

Klik Edit jika belum metadata 

Metadata akan 

ditampilkan 

yang 

menjelaskan 

mengenai data  

 

 

 

Klik kanan untuk memunculkan pilihan copy, 

delete atau rename atau membuat layer baru 
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Membuka ArcMap 

Klik ArcMap dalam program ArcGIS 

Pada awal membuka akan ada pilihan getting started yang memungkinkan untuk pilihan untuk 

membuat peta baru atau membuka peta yang sudah dibuat. 

Klik OK jika pilihan sudah ditentukan 

 

ArcMap  akan memberikan pilihan eksekusi suatu perintah dengan menggunakan menu dan juga 

icon.  

Pilihan menu dapat dilakukan seperti pada program berbasis windows lainnya. 
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Beberapa icon yang  berwarna pudar akan muncul saat data dalam layer ditampilkan, atau beberapa 

fungsi akan muncul pada mode layout. Beberapa ikon penting yang harus diketahui Antara lain  

 

Baik Menu maupun Icon dapat digunakan untuk melakukan proses pekerjaan dalam ArcGIS. 

Meskipun demikian, beberapa detail dalam menu tidak ditampilkan dalam bentuk icon dan tetap 

harus diakses dengan menggunakan pilihan Menu. 

Menambahkan Layer 

Klik icon add data 

Atau klik menu File 

Klik sub menu  Add Data  

Pilih data layer yang akan ditampilkan misalnya pilih layer Administrasi 

Kalimantan Timur 2010 

 
Fungsi dasar untuk membuat peta baru, membuka map, menyimpan 

dan melakukan pencetakan peta 

 
Membuka/menampilkan layer 

 
Digunakan untuk proses zoom in atau zoomout, menggeser peta dan 

menampilkan keseluruhan peta serta tingkatan zoom.  

 
Menampilkan list peta, ArcCatalog, ArcToolbox 

 
Digunakan untuk proses zoom in atau zoom out pada mode layout  

 
Digunakan untuk identify atau mengetahui isi dari feature yang 

ditampilkan 

 Digunakan untuk mengukur jarak dalam tampilan peta 
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Maka akan tampil peta Administrasi Kalimantan Timur seperti gambar berikut. 

 

 

 

Ulangi proses yang sama dengan menambahkan dataset yang lain misalnya jalan, sungai dan kota.  

Menampilkan Tabel 

Pada tabel of contents klik kanan layer yang akan dibuka tabel-nya 

Pilih Open Attribute Tabel 

Tableof Contents: Isi dari 

layer 

View /Layout: menampilkan layer dan juga 

tampilan layout  

Tampilan Arctoolbox, 

Catalog, Search 
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Maka pada content akan muncul tabel  

Yang memunculkan informasi tabular setiap polygon yang ada dalam peta administrasi Kalimantan 

Timur 
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Setelah tabel terbuka maka menu selanjutnya digunakan untuk mengelola data tabular  
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Mengatur Tampilan Layer 

Layer dapat diatur melalui Layer Properties 

Double klik layer pada tabel of contents 

Akan muncul pilihan untuk mengatur layer dalam simbology 

 

Feature = Pilihan pada symbol satu warna 

Categories = Pilihan pada symbol berdasarkan kategori yang dipilih 

Quantiles = Pilihan symbol berdasarkan statistik 

Chart = Pilihan symbol dengan chart statistik 

Multiple Attributes = Pilihan symbol dengan banyak atribut 

Double klim untuk melakukan 

perubahan warna 
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Mengatur Simbol baik warna dan tampilan lainnya dilakukan dengan Symbol Selector 

Klik OK jika sudah selesai memilih warna dan tampilan yang diinginkan. 

Menampilkan Label 

Menampilkan label dilakukan misalnya untuk menampilkan nama Kabupaten, dimana data 

kabupaten telah dimasukkan dalam tabel. 

Double Klik Layer Admin Kalimantan Timur 

Pada Layer Properties pilih Label 

Tick Label features in this layer 

Pilih Label Field Kab_Kota 

Klik OK 

Klik Fill Color utk mengganti 

warna 

Klik Outline width untuk 

mengganti besar garis batas 

Klik Outline Color untuk 

mengganti warna garis batas 

Klik Style References untuk 

menggunakan style yang tersedia 


