
Cara memasukkan Koordinat dan menampilkannya dalam bentuk titik/point 

dalam Arc View secara manual 

 

Langkah pertama isikan koordinat anda dalam Microsoft Excel dengan format seperti di 

bawah ini: 

 

 

Sebagai Catatan : 

X = Bujur 

Y = Lintang 

 Format angka koordinat adalah derajat-decimal, jika format data koordinat anda 

berupa derajat-menit-detik, maka anda harus mengkonversinya terlebih dahulu kedalam 

derajat decimal. 

Sebaiknya setiap kolom yang berisikan angka koordinat diatur terlebih dahulu 

jumlah digit angka dibelakang koma-nya, buat digit yang banyak misalkan 6 digit di 

belakang koma atau lebih. Hal ini untuk menghindari pembulatan secara otomatis pada 



saat menyimpan file excel yang berisikan data koordinat ini ke dalam dbf.  Caranya, blog 

semua kolom dan baris yang terdapat angka koordinatnya, klik kanan pada mouse  

Format Cells  Maka akan muncul Kotak dialog Format Number, Pilih Option 

Number, Kemudian pada kolom Category Pilih Number, kemudian pada kolom 

Decimal places, Pilih angka 6. 

 

 

Langkah berikutnya adalah : 
Blog semua data (tidak seluruh kolom dan baris di 
excel) seperti yang terlihat pada gambar di 
samping ini, kemudian pilih File  save as 
dengan format sebagai dbf 4. 
Beri nama, misalkan point 
 



 

Setelah itu pilih Save  kemudian yes 

Maka anda pun sudah mempunyai data base koordinat tersebut, kemudian langkah 

berikutnya adalah memanggilnya dengan menggunakan Softwere Arc View. 

Buka Softwere Arc View. 

 

Setelah itu pilih 
Add, untuk 
membuka file 
database yang telah 
kita simpan dalam 
bentuk dbf  

Pilih Tables 



 

Pilih file point, kemudian OK 

Database koordinat tersebut muncul seperti di bawah ini. 

 

 

 

 



Setelah itu Buka View baru  

 

 

Pilih View 

Pilih New 

Setelah View baru terbuka,  
Pilih menu View, kemudian pilih Add Event 
Theme 
 
 



 

Setelah itu, maka akan muncul kotak dialog Add Event Theme. 

Isikan sebagai berikut : Pada kolom Table : Pilih tabel point.dbf, Pada kolom X field : 

Pilih kolom X, Pada kolom Y field : Pilih kolom Y, Lalu Pilih OK 

Maka akan muncul point/titik 

 



Kemudian convert ke dalam format shapefile, yakni pilih menu Theme, kemudian 

Convert To Shapefile 

 



Simpan di dalam file yang anda inginkan, beri nama semisal titik  

 

Kemudian add theme, pilih Yes 

Kemudian untuk menampilkan labelnya, pilih menu Theme, Pilih Auto Label 

 



 

Pada Label Field, pilih Titik, 
 
Kemudian pilih OK 

Maka titik pun selesai dibuat 
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