
Creating and Management Data 4 
By Gordon 

Creating and Management Data 4 
Pertemuan 6 (2 Jam) 
Rangkuman : 
Creating point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Database 

 Kita akan menggunakan data ketinggian topography yang di ambil dari satelit e-topo 

yang dimiliki oleh NASA USA yang ditujukan untuk merekam ketinggian permukaan bumi dengan 

durasi 5’ (apabila 10 di daerah khatulistiwa = 110 km, berarti 5’ = 110
60
5 x = 9.1667 km). 

Format yang terekam dalam proyeksi geography longitude latitude dengan ketinggian rata-rata di 

atas permukaan MSL (mean sea level). Berikut adalah data yang telah disusun dalam format 

dBase. 

 

LONG LAT Z 
107,080000000 -6,670000000 244,000000000 
107,170000000 -6,670000000 412,000000000 
107,250000000 -6,670000000 579,000000000 
107,330000000 -6,670000000 823,000000000 
107,420000000 -6,670000000 1067,000000000 
107,500000000 -6,670000000 914,000000000 
107,580000000 -6,670000000 762,000000000 
107,670000000 -6,670000000 670,000000000 
107,750000000 -6,670000000 579,000000000 
107,830000000 -6,670000000 335,000000000 
107,920000000 -6,670000000 91,000000000 

......................... ............................. ......................... 
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Bagi yang sudah terbiasa bermain dengan Microsoft excel, maka ada beberapa hal yang harus 

dilakukan ketika mengkonvert data excel ke format dBase, periksa terlebih dahulu format baris 

dan kolom melalui perintah Format>Cell atau klik kanan Format Cells. Ingat semua data yang 

akan di ubah format cells-nya pilih terlebih dahulu, missal Judul sebagai baris di block terlebih 

dahulu lalu klik kanan pilih Format Cell atau pilih Format>Cells lalu pilih pada points number 

pilih text karena judul dalm format character. Begitu juga untuk kolom long dan lat serta Z 

dalam format number dengan hitungan decimal di belakang koma. Setelah selesai block seluruh 

data, pilih File>Save As dan pilih format penyimpanan pada dBase Files (DBF). 

 

Create Data 

 Setelah selesai persiapan data, maka kita akan langsung akan membuat features data 

tersebut dengan menggunakan perintah Tool > Add XY Data. 

 

pada kotak dialog Add XY Data pilih data dbase file yang tadi telah kita buat, otomatis data 

dalam kolom Long menjadi bagian X field dan Y field untuk Lat.  
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Perhatikan bahwa kotak description menyatakan tidak mengenali system koordinat yang ada. 

Kita mesti mendefinisikan system koodinat yang kita gunakan. Pilih edit maka akan keluar kotak 

dialog spatial reference coordinate dan pilih system geographic Coordinate Systems dan pilih 

World dan WGS 1984.prj. 

 

Data yang kita masukan masih mengandung system koordinat geographic yang memiliki satuan 

degree. Kita ingin mendigit titik-titik ini menjadi data jalan, yang berarti kita memerlukan satuan 

unit yang “mudah” kita baca, missal meter atau kilometer.  

Kalau menghendaki pembacaan data dalam format system proyeksi UTM, maka lakukan 

transformasi untuk data yang telah diplott. Ingat kembali Proses transformasi seperti yang 

pernah kita lakukan pada modul dekstop mapping 2. 

 

Lakukan hiperlink dan modifikasi tabel seperti yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Latihan 
- Buatlah create data degan banyak data yang telah disediakan 

- Lakukan modifikasi tabel seperlunya dan lakukan hyperlink dengan data multimedia yang 

tersedia 

- Simpan semua pelatihan dalam layer data (lyr) dan project (mxd) 

 

 

 


