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A. TUJUAN 

Praktikum ini bertujuan untuk melatih: 

1. Membuat tumpang susun peta (overlay) 

2. Berlatih membuat peta satuan medan 

 

B. TEORI SINGKAT 

Pengertian SIG (Sistem Informasi Geografis) Salah satu model 

informasi yang berhubungan dengan data spasial (keruangan) mengenai 

daerah-daerah di permukaan Bumi adalah Sistem Informasi Geografi 

(SIG). Pengertian SIG adalah suatu sistem yang menekankan pada 

informasi mengenai daerah-daerah berserta keterangan (atribut) yang 

terdapat pada daerah-daerah di permukaan Bumi. Sistem Infomasi 

Geografis merupakan bagian dari ilmu Geografi Teknik (Technical 

Geography) berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi data-data keruangan (spasial) untuk kebutuhan atau 

kepentingan. 

 

C. ALAT DAN BAHAN 

  Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah: 

1. Seperangkat computer 

2. Program Arc GIS 10.1 

3. Peta (misal: peta penggunaan lahan, geologi, kelerangan, dan 

sebagianya)* 

4. Parameter pengharkatan* 

 

 

 

 



D. LANGKAH KERJA 

1. Persiapkan peta dasar 

 

 

2. Aktifkan ArcGis 10.1 dan panggil semua peta 

3. Buat titik ikat pada keempat peta agar nanti peta bisa menjadi satu 

dalam suatu ikatan yang kita buat. 

4. Dalam membubuhkan titik ikat, ada cara bebeda untuk mengikat peta 

dengan GRID UTM dan peta dengan GRID Longitude-Attitude 

5. Untuk peta dengan grid UTM. Kilk kanan pada layer dan pastikan 

Coordinate Systemnya : WGS 1984 UTM zone 49s  buat titik ikat 

 klik kanan  input X dan Y axis 

6. Untuk peta dengan grid Lintang-Bujur caranya sedikit beda. Klik 

kanan pada layer  coordinate system  DGN 1995 Indonesia TM-3 

Zone 49 1 



 

7. Membuat titik ikat. Kilk kanan  Input DNS for Lon dan Lat 

 

8. Setelah semua diberi titik ikat, milau membuat polygon pada kecamtan 

di Kabupaten Kulon Progo yang dinginkan. 



9. Setelah mendapat satu polygon  buat empat geodatabase  ganti 

nama geodata base sesuai dengan peta dasar  salin polygon yang 

sudah ada  tempel pada geodatabase yang sudah dibuat selanjutnya 

sehingga semua geodatabase memiliki feature sebuah polygon 

 

10. Potong polygon (feature) pada masing-masing geodatabase sesuai 

dengan peta dasarnya 

 



 

 

11. Overlay keempat polygon. Geoprocessing  intersect 



12. Setelah intersect selesai. Open attribute table  add field  beri nama 

Satuan_Med  type : text  length : 20 

 

13. Satukan keterangan pada keempat polygon yang dioverlay dengan klik 

kanan  field calculator  masukkan attribute dari data mana yang 

mau disatukan  OK 

 



14. Hasilnya akan seperti ini 

 

15. Agar hasil lebih artistic sederhankan peta dengan Geoprocessing  

Dissolve  jangan lupa centang data mana yang mau disederhanakan 

 OK 

 

16. Hasilnya akan menjadi seperti ini 



 

17. Dan attribute table akan berubah menjadi seperti ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



E. HASIL KERJA 

1. PETA 

 

 

2. TABEL 

 


