
MEMBUAT PETA KETINGGIAN WILAYAH DENGAN ARC GIS 

 

Dalam tutorial ini, kita akan berlatih bagaimana cara membuat peta ketinggian 

dengan menggunakan softwere Arc GIS. 

Berhubung karena ini tugas kuliah juga, maka data yang digunakan pun sama 

yakni menggunakan data kontur Jakarta Utara dengan interval 1 meter. Sebelumnya, 

sebagai catatan saja,  topik pembuatan peta ketinggian di Jakarta Utara ini adalah untuk 

melihat bagaimana wilayah-wilayah ketinggian dengan beda interval ketinggian sangat 

rinci terkait identifikasi potensi banjir ROB di kawasan Jakarta Utara. Sehingga, 

klasifikasi ketinggian yang akan dibuat, akan sangat kecil yakni berkisar antara interval 

20 cm. Topik serta data ini diambil dari (Ariasandi, Ade. 2010. Model Dinamik Wilayah 

Potensi ROB di Jakarta Utara.) 

Buka Arc Gis, kemudian Add theme   data kontur  

 

 



Maka akan keluar kontur Jakarta Utara dengan beda interval 1 m seperti gambar 

di bawah ini. 

 

Langkah selanjutnya adalah membuat data tin (data ketinggian) creattin. 

Munculkan 3D analyst menu pada icon toolbar, caranya adalah pilih Tools, 

kemudian pilih customize. 

 

Maka akan muncul Kotak Customize, lalu checklist 3D Analyst, kemudian Close 



 

Maka, pada icon toolbar,akan muncul 3D Analyst 
3D Analyst 

Selanjutnya adalah membuat data TIN, yakni pilih 3D analyst, kemudian 

Creatin/Modify TIN, lalu Create TIN from feature. 

 

Maka, setelah itu, akan muncul kotak Create TIN From Features 



Check list kontur_jakut_utm pada kolom Layers 

Kemudian, untuk Height source, pilih Kontur sebagai field atribut yang memiliki 

informasi ketinggian 

Simpan outputnya, misal sebagai tin, kemudian OK 

 

Maka data tin pun muncul seperti gambar di bawah ini. 

 

Selanjutnya adalah mengconvert TIN menjadi raster. 



Caranya adalah pilih 3D Analyst, kemudian Convert, lalu pilih TIN to Raster 

 

 

Maka, akan muncul kotak Convert TIN to Raster 

 

Isikan Input TIN sebagai tin 

Atribut : Elevation 

Z faktor : 1.0000 



Cell size : karena kita ingin membuat raster dengan nilai pixel 1 x 1 meter, maka isikan 

nilai cell size dengan angka 1. Otomatis, maka nilai row dan Coloumn akan 

berubah. 

Pilih output sebagai tingrid 

Tunggu prosesnya, karena untuk membuat raster dengan ukuran pixel 1 meter 

membutuhkan waktu yang cukup lama 

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan reclasiffy dari nilai data ketinggian raster 

(tingrid) tersebut. Caranya adalah sebagai berikut : Pilih 3D Analyst, kemudian 

Reclasiffy. 

 



Maka akan muncul jendela Reclassify 

\ 

Maka, pilih Classify 

Pilih Classes menjadi 9, kemudian isikan Break Values sebagai berikut : 

 

Isiskan break 
values seperti 
gambar di 
bawah ini 

Karena kita ingin 
membuat peta 
ketinggian dengan 
interval beda 20 
cm, maka  isikan 
break values 
sebagai berikut : 
 
0    = <0 m dpl 
0.2 = 0-0,2 m dpl 
0.4 = 0,2 – 0,6 m dpl 
 dst hingga 
9    = > 1.4 m dpl 
dimana 9 adalah 
nilai ketinggian 
paling tinggi 

Kemudian Pilih OK 

 



Maka, nilai interval ketinggian pada kolom Set values to reclassify berubah sesuai 

dengan klasifikasi yang telah di buat. Nilai interval ketinggian yang berada pada kolom 

Old Values di diwakili nilainya oleh nilai-nilai raster yang berada pada kolom New 

values. 

Artinya, nilai raster pada tingrid dengan interval -4 – 0 m dpl berubah nilainya 

menjadi 1 pada raster yang nanti di buat. Kemudian 0-0,2 m dpl menjadi 2; 0,2-0,4 m dpl 

menjadi 3 dan seterusnya. 

 

Simpan raster baru yang sudah diklasifikasikan pada kolom Output Raster dengan 

nama reclassify. Kemudian pilih OK 

Maka akan muncul raster baru (reclassify) dengan nilai raster antara 0-9 dimana 

mewakili interval ketinggian yang telah kita klasifikasikan sebelumnya. 



 

Maka langkah selanjutnya, kita bisa mengconvert menjadi data feature poligon. 

Langkahnya adalah sebagai berikut : 

Pada 3D Analyst, pilih Convert, lalu pilih Raster to Feature 

 

 



Maka akan muncul jendela Raster to Feature 

Isikan input raster sebagai reclassify 

Kemudian field sebagai VALUE 

Dan Output geometry type sebagai Polygon 

 

Kemudian simpan output feature dengan ketinggian_unclip, kemudian pilih OK 

 

Perlu diketahui, bahwa wilayah hasil dari generate/Create TIN adalah bukan wilayah 

sebenarnya dari administrasi Jakarta utara, karena pada saat pembuatannya tidak 



menggunakan boundary atau batasan, oleh karena itu, pada saat proses create TIN, hasil 

prosesing melebar atau hasil dari model ketinggian (ketinggian_unclip) ini lebih besar 

wilayahnya dari administrasi sebenarnya 

Oleh karena itu, kita perlu melakukan clip dari hasil model ketinggian (ketinggian_unclip) 

ini dengan data polygon administrasi  

Oleh karena itu, kita buka dahulu data shapefile admin_Jakut_utm 

 

 



Pada ArcToolbox, pilih Analysis Tools, kemudian Extract, kemudian pilih Clip 

 

Isikan Input Feature sebagai ketinggian_unclip, kemudian Clip Feature sebagai 

admin_Jakut_utm, dan Output Feature Class dengan memberi nama sebagai 

ketinggian_Jakut_utm. Kemudian pilih OK 

 



Maka hasilnya pun dapat terlihat seperti di bawah ini. 

 

Langkah selanjutnya adalah mengedit atribut data tabel pada polygon 

ketinggian_Jakut_Utm. Buka tabel atribut tabel shapefile polygon 

ketinggian_jakut_utm 

 

Klik kanan pada layer 
polygon 
ketinggian_jakut_utm 

Pilih Open Atribute Table 



Maka akan muncul tabel atribut ketinggian_jakut_utm 

 

Gridcode pada atribut tabel tersebut adalah mewakili interval ketinggian yang sebelumnya 

telah kita buat. 

Saya coba ingatkan lagi, berikut adalah interval ketinggian yang telah kita buat 

Gridcode 
Interval 

ketinggian 

1 < 0 m dpl 

2 0-0,2 m dpl 

3 0,2 – 0,4 m dpl 

4 0,4 – 0,6 m dpl 

5 0,6-0,8 m dpl 

6 0,8 – 1,0 m dpl 

7 1,0 – 1,2 m dpl 

8 1,2 – 1,4 m dpl 

9 > 1,4 m dpl 

Langkah selanjutnya, adalah kita melakukan editing atribut dengan melakukan querry pada 

setiap nilai gridcode-nya kemudian menambahkan keterangan interval ketinggiannya. 

Langkah awal yakni dengan menambahkan field (kolom) baru yakni pilih Option, kemudian 

pilih add Fields 



 

Maka akan muncul kotak add field, 

Pada kolom name, isikan dengan interval ketinggian, kemudian pada type, pilih Text, 

kemudian pilih OK 

 



Maka, muncullah field baru dengan nama ketinggian  

 

Kemudian, kita mulai mengisi field/kolom ketinggian, yakni caranya dengan melakukan 

querry. Langkahnya adalah sebagai berikut, pilih Option, kemudian pilih Select By 

Atribut. 

 

 

 

 



Maka akan muncul kotak Select by Attributes 

 

Langkah awal, kita lakukan dengan mencari Gridcode = 1, yakni  

 

Double klik pada 
GRIDCODE 
hingga muncul 
tulisan 
“GRIDCODE” 
pada kolom di 
bawah 

 

Kemudian, klik sekali pada 
Get Unique Values, hingga 
muncul nilai 1 hingga 9, 
kemudian double klik 1 

Lalu Apply 

Setelah itu, klik 
sekali pada tanda 
sama dengan ( = ), 
hingga muncul di 
kolom bawah 



 

Maka, polygon yang memiliki nilai gridcode 1 akan terblok semua,  

Kemudian pada tabel attribute of ketinggian_jakut_utm, pilih selected, sehingga hanya 

polygon yang memiliki gridcode 1 (yang sudah ter-selected) saja yang akan tampil di 

tabel. 

 

 



Kemudian, langkah selanjutnya adalah 

 

Klik kanan

Klik kanan, 
pada kolom 
ketinggian, 
kemudian pilih 
Field 
Calculator 

Kemudian muncul kotak Field Calculator 

 

Isi kan dengan penulisan sebagai berikut : 
”< 0 m dpl” 
 
Catatan : karena field ketinggian berformat text, 
maka jangan lupa membubuhkan tanda kutip dua (”) 
di awal dan di akhir 
 
Kemudian, pilih OK 

Maka secara otomatis, field ketinggian yang memiliki Gridcode 1 akan terisi secara otomatis 

menjadi < 0 m dpl 



 

Kemudian, pilih All 

 

Lanjutkan dengan langkah-langkah yang tadi untuk mengisi field ketinggian, untuk gridcode 

2-9 berdasarkan klasifikasi interval ketinggian yang telah di buat. 

 



Maka setelah semua terselesaikan, hasilnya adalah sebagai berikut : 

 

Dan anda pun bisa menganalisis wilayah mana saja yang berpotensi terkena banjir ROB jika 

ketinggian banjir ROB telah diketahui 

MAKA DENGAN INI, TUTORIAL PUN SELESAI 

 

-----------------------------------------------SELAMAT MENCOBA--------------------------------- 


