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Data Geografik dapat berbentuk data mentah (citra satelit, survey dll), hasil analisa dan 

interprestasi (jalan, gedung, sawah dll), atau informasi lain yang diperoleh dari data lain 

dengan menggunakan analisa dan algoritma model. Geoprosesing dapat diartikan 

sebagai tool dan proses yang digunakan untuk memperoleh data geografis. Secara 

sederhana Geoprocessing dapat di gambarkan sebagai berikut :  

Data + Tools = New Data 
Tool-tool di arcGIS terangkum dalam ArcToolBox. Dan masing-masing tool ini dapat 

digabungkan untuk memperoleh rangkaian proses analisa dalam bentuk Model SIG. 

Berikut contoh model SIG 

Pada pertemuan ke 9 ini kita akan mencoba melakukan geoprosesing dang ArcToolBox. 

Dalam Geoprossesing I ini Tool yang akan dilakukan adalah tool yang ada di kelompok 

Data Management Tool 
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1. Projections and Transformations  
• Define Projection 

Tool ini beguna untuk mendefinisikan proyektion yang akan digunakan, 
berikut tampilannya. 
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• Feature >Project 
Digunakan untuk trasnver sistim koordinat feature (vector) dari satu system 
koordinat ke system koordinat lain.   

• Raster > Project Raster 
Digunakan untuk trasnver sistim koordinat raster (image) dari satu system 
koordinat ke system koordinat lain. 
 

 
 

2. Features 
• Add xy coordinate 

Digunakan untuk menambahkan field (kolom) koordinat (x:latitude dan 
y:longitude) kedalam atribut table dari point. 
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• Feature to Line  
Mengubah feature (line dan polygon) menjadi line. 
 

 
 
 

• Feature to Point  
Mengubah feature menjadi point pada titik pusat. 

   
 

• Feature to Poligon  
Tool ini dimanfaatkan untuk membuat polygon dari polyline dan poligon. 
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• Feature Vertices to Points (convert setiap vertice poliline dan polygon) 
Mengubah feature vertice menjadi point. 
 

 
• Poligon to line  

Mengubah polygon menjadi polyline dengan attribute table masih membawa 
FID (feature ID) dari masing-masing feature poligone. 

 
3. Generalization 

• Dissolve 
Menggabungkan feature berdasarkan attribute khusus (bias satu atau lebih 
attribute. 
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• Eliminate 
Menggabungkan polygon-poligon yang overlap dengan polygon yang lebih 
besar.  

 
• Simplify Line 

Menyederhanakan garis (polyline) dengan mengurangi fluktuasi atau 
kelebihan belokan pada feature-feature tersentu dengan nilai toleransi 
tersentu. 

 
• Smooth  

Smoothline sebenarnya kebalikan dari simplify line sebab pada smoothline ini 
berfungsi untuk menambahkan point agar line yang terbentuk lebih halus. 

 


