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 Sinmap merupakan salah satu ekstensi tambahan dalam softwere Arc View yang 

digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rawan longsor dengan melihat stabil atau 

tidaknya tanah di suatu wilayah. Selain itu, SINMAP ini juga mampu menterjemahkan 

wilayah tingkat kelembapan tanahnya. Data yang digunakan adalah data ketinggian atau 

Data Elevation Model (DEM) yang berupa data raster. Dapat dikatakan, hasil identifikasi 

ini sebenarnya merupakan hasil analisis DEM menjadi tingkat kemiringa lereng (slope) 

dan aliran air (flow direction) dari suatu wilayah yang kemudian dengan pengolahan data 

raster dengan menerapkan model spasial diterjemahkan menjadi wilayah tingkat 

kestabilan dan tingkat kelembapan tanah. 

 Untuk memperjelas lagi teori mengenai ekstensi SINMAP ini, silahkan akses : 

http://www.engineering.usu.edu/dtarb/sinmap.html 

 Dalam mini tutorial singkat ini, kita akan berlatih bagaimana cara 

menggunakan ekstensi SINMAP untuk mengindentifikasi tingkat kestabilan dan 

kelembapan tanah di suatu wilayah.  

 

1. Instalasi SINMAP dalam Arc View 3.3 

 Sebelum menggunakan ekstensi ini, pastikan ekstensi SINMAP anda telah 

terinstal dalam Softwere Arc View. Jika tidak, anda dapat mengunduh/download 

instalasi SINMAP yang berupa folder “sinmap” dari SINMAP website . 

Atau anda bisa mengunduhnya dari sini 

http://www.4shared.com/file/L-j8K2nK/lat_sinmap.html 

 Folder sinmap yang telah didownload berisikan file  sebagai berikut : 

 - sinmap.dll 

 - sinmap.avx 

 Untuk menginstalnya, anda tinggal mengcopy file sinmap.dll tersebut ke dalam 

directory arcview/ext32, dan sinmap.avx ke dalam directory arcview/bin32. Setelah 

http://www.engineering.usu.edu/dtarb/sinmap.html
http://www.4shared.com/file/L-j8K2nK/lat_sinmap.html


mem-paste data tersebut pada folder-folder tersebut, maka secara otomatis ekstensi 

SINMAP telah terinstal di softewere Arc View anda.  

2. Mengaktifkan SINMAP dalam Arc View 3.3 

 Buka Softwere Arc View anda : 

 

 

Kemudian aktifkan ekstensi SINMAP dengan cara : 

- Pilih File  Extension 

  

- Setelah itu, akan muncul jendela Extension 



 

- Klik atau centangkan pada 3D analyst, spasial anlyst, dan SINMAP. 

   

- Kemudian pilih OK 

- Maka, pada menu bar, akan tersedia menu baru yakni Analysis, SinMap, dan Surface 

-  

 

 

3. Membuat Data Raster Ketinggian dari Data Vektor (kontur) 



Dalam kasus ini, data yang saya gunakan adalah berupa data ketinggian kontur (data 

vektor). Sedangkan yang dibutuhkan untuk menganalisis adalah data raster. Maka 

pertama yang harus dilakukan adalah mengubah kontur (*.shp) menjadi data tin 

(*.tin). Berikut langkahnya : 

- Buka data kontur anda dengan cara pilih View pada menu bar, kemudian pilih 

Add Theme. 

-  

- Maka akan muncul kotak Add Theme, kemudian cari lokasi data kontur (*.shp) 

setelah itu pilih OK 

   



Setelah itu, maka akan muncul data kontur.shp pada jendela view seperti gambar 

di bawah ini.  

(*catatan : sebaiknya data shapefile kontur anda bersistem koordinat UTM agar 

pada saat membuild slope dapat terklasifkasi dengan baik) 

 

 

 Kontur tersebut memiliki informasi ketinggian di setiap garis konturnya, hal ini 

dapat dibuktikan dengan cara : 

- Perbesar view anda dengan cara mengklick icon zoom in , Kemudian drug di 

view anda untuk memperbesar tampilan garis kontur anda. 

- Setelah diperbesar, pilih identify , kemudian gerakan kursor anda ke dalam 

view hingga kursor anda berubah bentuk menjadi tanda plus dengan simbol i. 

- Kemudian, dengan kursor plus tersebut, klik salah satu garis hingga keluar jendela 

Identify Result. Dapat terlihat pada gambar di bawah ini, garis biru dalam view 

kontur merupakan garis yang saya klik (saya identify). Pada kotak kanan, terlihat 

nilai Countour-nya adalah 1787.5 atau garis tersebut memiliki ketinggian 1787,5 



m dpl. Informasi Countour tersebut merupakan Height Sources (Sumber data 

ketinggian) yang nantinya akan digunakan untuk membuat data tin (*.tin) 

-  

 

Kemudian langkah selanjutnya adalah me-creatin data kontur tersebut, caranya 

yakni adalah sebagai berikut : 

- Pada menu bar, pilih Surface, kemudian Create TIN from features. 

 

- Maka akan muncul jendela Create new TIN,  



 

- Kemudian pilih Height Source-nya dengan sumber field ketinggian anda. Telah 

dibahas sebelumnya, bahwa sumber ketinggian (Height Source) data shapefile 

kontur (kontur.shp) ini adalah Countour. Maka pada kotak Height source, pilih 

Countour sebagai sumber data ketinggiannya. 

 



Kemudian komputer akan meminta anda untuk menyimpan (save) tin, simpan di 

folder yang telah ditentukan, kemudian OK. 

Setelah tin selesai dibuat, aktivkan tin tersebut dengan mencetangkan/ceklis tin 

yang baru anda buat hingga visualisasinya seperti gambar di bawah ini. 

 

Maka, pada tahap ini, kita selesai membuat tin dari data shapefile kontur 

(kontur.shp) yang berupa data vektor.  

Langkah selanjutnya adalah meng-convert data tin menjadi grid, langkahnya 

adalah sebagai berikut : 

Aktivkan tin 

- Aktifkan tin  

-  Pada menu bar, pilih theme, kemudian pilih Convert to Grid. 

- Maka akan muncul jendela Convert kontur. Biarkan nama grid sesuai yang 

diberikan oleh komputer, misalkan namanya adalah nwgrd1. Simpan grid pada 

folder yang anda inginkan dengan catatan untuk tidak menyimpannya dalam suatu 

directory yang panjang atau dalam folder yang panjang.  

- Setelah selesai, kemudian OK. 

- Kemudian maka akan muncul jendela conversion extent, pilih output grid extent 

sebagai sama as kontur, kemudian pilih OK 



 

 

 

- Kemudian add grid (nwgrd1)tersebut dengan memilih yes 



- Maka tampilan grid atau data raster tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Setelah data raster yang berbentuk grid tersebut telah dibuat, maka dari sini kita 

mulai menggunakan ekstensi SINMAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Menjalankan Ekstensi SINMAP Untuk Identifikasi Tingkat Kestabilan Tanah 

dan Kelembapan Tanah 

 Pada menu bar, pilih SinMap, kemudian Select DEM Grid for Analysis 

 

Kemudian muncul kotak Select grid to be elevation theme, cari file grid yang telah 

dibuat sebelumnya yakni nwgrd1, kemudian pilih OK 

 

 

 



Maka, akan muncul original DEM secara otomatis pada table of content. Aktifkan 

original DEM tesrsebut dan berikut adalah gambar visualisasinya.  

 

Setelah itu, pada menu bar, pilih SinMap, kemudian Make Single Calibration 

Region Theme. 

 

 

 



Maka akan muncul Callibration Region seperti gambar di bawah ini 

 

Kemudian pada menu bar, pilih SinMap, kemudian pada Grid Processing, pilih 

Compute All Steps seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 



Setelah itu, maka akan muncul contributing area, slope, Flow direction dan Pit-

filled DEM. 

 

Kemudian pilih kembali SinMap, dalam Stability Analysis pilih Compute All 

Steps seperti contoh gambar petunjuk di bawah ini. 

 



Maka, jadilah wilayah tingkat kestabilan (stability index) dan kelembapan tanah 

(saturation). Berikut adalah contoh visualnya. 

 

Dapat terlihat dari klasifikasi yang dihasil baik itu untuk stability index dan 

saturation, klasifikasi dibuat secara otomatis yakni: 

Saturation :  

 Saturation Zone 

 Threshold Saturation 

 Partially Wet 

 Low Mosturure  

Untuk klasifikasi tingkat kelembapan tanah (Saturation) semakin ke bawah 

semakin lembab, dan untuk tingkat kestabilan tanah (Stabilty Index), semakin ke bawah 

semakin tidak stabil. Secara umum, hasil yang diberikan oleh SINMAP merupakan data 

raster, yang kemudian nilai-nilai raster tersebut diklasifikasikan menjadi index 

berdasarkan tingkat klasifikasinya. Berikut adalah klasifikasi tingkat kestabilan tanah 

dengan nilai index kestabilannya (Stability Index Value) 

Stability Index : 
 Stable 
 Moderattely  Stable 
 Quasy Stable 
 Lower Threshold 
 Upper Threshold 
 Defended



Clasification Saturation Index 

Value (Sa) 

Saturation Zone Sa > 2.1 

Threhold Saturation 1.1-2.1 

Partially Wet 0.1-1.1 

Low Moisture Sa < 0.1 

 

 

 

Kemudian, untuk step berikutnya adalah mengubah hasil analisis (baik kestabilan 

dan kelembapan tanah) yang berupa data raster menjadi data vektor poligon. Langkah 

adalah sebagai berikut : 

Kita akan mengubah untuk tingkat kelembapan tanahnya dulu. Langkah awalnya 

adalah aktifkan saturation, pada menu bar, pilih Analysis kemudian Reclasiffy. 

Dalam langkah ini, kita akan mengklasifikasikan terlebih dahulu data raster dari 

saturation tersebut. 

 

 

 

 



Maka setelah itu, muncul jendela Reclassify Value. Old value adalah interval dari 

nilai raster sedangkan new value data raster yang akan kita spesifikasikan lagi. Jadi 

dapat dikatakan kita men-spesifikasikan kembali rentang data raster yang lama 

menjadi data raster yang baru.  

 

 

Dengan bereferensi pada nilai Saturation Index Value (Sa), kita akan membuat 

klasifikasi DEM baru pada new value dengan mengubah Old Value sesuai dengan 

klasifikasi Sa tersebut. 

Saturation Index 

Value (Sa) 

 Clasification 

Old Value New Value 

Saturation Zone Sa >2.1 4 

Threhold Saturation 1.1-2.1 3 

Partially Wet 0.1-1.1 2 

Low Moisture Sa < 0.1 1 

 

Jika bingung, silahkan ikuti petunjuk gambar di bawah ini. Isikan sesuai dengan 

apa yang terdapat pada gambar di bawah ini. Klik Classify..... pada jendela Reclasiffy 

Value.  



 Maka akan keluar kotak Classification. Isikan Number of Classes dengan 

4 (karena kita membuat 4 klasifikasi), dan biarkan Round values at sebagai d.d 

(nilainya 1 digit angka di belakang koma). Kemudian pilih OK 

 

 

 Kemudian isikan Old value dan New value sesuai pada tabel Saturation 

index Value (Sa), atau isikan sesuai contoh pada gambar di bawah ini. 

 

Kemudian pilih OK, maka akan muncul hasil reclass of Saturation, dimana 

terdiri klasifikasi 1,2,3 dan 4. 



Sehingga, dapat disimpulkan bahwa : 

Old value  New value klasifikasi 

0-0.1 1 Low Moisture 

0.1-1.1 2 Partially Wet 

1.1-2.1 3 Threshold Saturation 

> 2.1 4 Saturation Zone 

 

Jadi nilai 1 adalah Low moisture, nilai 2 adalah Partially Wet, dan seterusnya…. 

Kemudian langkah terakhir adalah conver reclass of saturation menjadi shapefile, 

yakni : 

pilih theme, kemudian convert to shapefile. 

Kemudian simpan shapefile dan beri nama, kemudian setelah itu OK 

 

Lakukan hal serupa untuk meng-convert kestabilan tanah (stability) menjadi 

shapefile poligon. 

 

MAKA DENGAN DEMIKIAN, TUTORIAL INI SELESAI 

SELAMAT MENCOBA, DAN TERUSLAH BERUSAHA!!! 

 



DAFTAR ACUAN  

Robert T.Pack, David G. Tarboton, and Craig N. Goodwin. Stability Index Approach 

To Terrain Stability Hazard Mapping (SINMAP User’s Manual). 

ESRI. 2004. Understending Map Projections. ESRI  

ESRI. Geographic Information Systems and the Globe Program. ArcView Edition 


