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sedimentasi pada penelitian ini, dikarenakan data-data yang harus disiapkan
tidak didapatkan dari pihak yang bersangkutan, sehingga harus menggunakan
software ini untuk melengkapi data yang masih kurang. Software ini berperan
dalam mendapatkan nilai kemiringan lahan (LS), nilai tataguna lahan serta
luasan DAS Bendungan Mrica Banjarnegara.
1) Berikut ini merupakan langkah-langkah software ArcGIS untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam perhitungan volume sedimen
suatu bendungan :
a. Dalam membuat peta DAS dalam software ArcGIS, yang pertama
dilakukan yaitu membuka programnya terlebih dahulu.

Gambar Tampilan dekstop ArcGIS

b. Untuk membuat file baru yang dilakukan dengan cara klik Blank Map>
OK. Kalau tidak ada tampilan New Document bisa dengan cara klik
File > New.

Gambar tampilan New Document

c. Langkah berikutnya adalah digitasi delinasi data vektor pada raster .
data vektor pada software arcgis adalah mempunyai tipe shapfile/shp.
Sebelum melakukan digitasi terlebih dahulu dibuat shapfile baru
dimenu catalog.

Gambar tampilan catalog pada arcgis

d. Kemudian buka folder kerja catalog kemudian klik kanan di folder
kerjanya lanjutkan klik New, kemudian pilih shapefile.

Gambar tampilan menu catalog pada arcgis
e. Ada tiga unsur data vektor yaitu point,polyline dan polygon. Kemudian
langkah pertama dibuat terlebih dahulu data point. Kemudian nama
dan sistem koordinat di sesuaikan terlebih dahulu. Untuk membuat
DAS menggunakan data vektor maka dipilih pilihan polygon.
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f. Setelah data shp tersebut dibuat maka langkah selanjut nya yaitu
dilanjut kan digitasi. Aktifkan terlebih dahulu tombol editor. Lalu klik
customize kemudian klik toolbar lalu pilih editor, kemudian klik editor
lalu start editing.

Gambar tampilan menu customize

g. Kemudian pilih create picture lalu peta bisa langsung di digitasi.

Gambar tampilan create picture

h. Pada digitasi layer polygon yaitu dengan cara membuat garis keliling
terlebih dahulu sampai penuh satu putaran. Pada saat mendigitasi garis
tepi jangan sampai terputus.

Gambar tampilan membuat polygon pada data vektor
i. Setelah selesai mengelilingi daerah yang akan dipetakan maka langkah
selanjutnya yaitu untuk memutus proses digitasi polygon klik 2 kali
pada akhir garis. Kemudian di simpan kilik editor lalu stop editing lalu
pilih yes.

Gambar tampilan hasil akhir DAS polygon

j. Kemudian untuk mengubah warna pada DAS polygon dengan cara klik
kanan pada layers DAS Serayu yang telah menjadi polygon pada table
of content kemudian pilih properties lalu pilih symbology kemudian
pilih color ramp, lalu klik apply untuk melihat tampilan warna apakah
sesuai atau tidak kemudian pilih Ok.

Gambar tampilan mengubah warna DAS Serayu

2) Langkah membuat peta tata guna lahan atau landuse
Kemudian dari peta DAS, langkah selanjut nya yaitu membuat peta
landuse atau tata guna lahan untuk mencari luas area yang pada pada
DAS Serayu yang digunakan untuk analisis perhitungan laju erosi.
a. Memasukan data tata guna lahan yang telah di download pada web
tanahairku.co.id, tata guna lahan yang diperlukan yaitu untuk daerah
wonosobo dan banjarnegara dengan cara klik add data kemudian cari
file tata gunalahan lalu pilih ok.

Gambar tampilan peta tata guna lahan

b. Setelah memasukan semua peta kemudian menggabung kan semua
peta landuse dengan cara klik geoprocessing >merge > tarik peta ke
dalam merge>ok. Kemudian setelah itu memotong data landuse agar
sesuai
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geoprocessing>cllip>kemudian seluruh data dimasukkan >save>ok.

Gambar tampilan peta landuse atau tata guna lahan
c. Setelah di dapat kan peta landuse atau tata guna langkah selanjut nya
yaitu menghitung luasan area atau landuse nya. Dengan cara klik
kanan pada layers landuse>open atributte table> klik table option
pada menu kemudian pilih add field> masukan judul luas dan type
diganti double. Kemudian klik kanan table luas >calculate geometry>
unit diganti (Ha) > ok.

Gambar tampilan luasan pada table

d. Setelah diketahui luasan area maka data langsung dapat diolah.
Kemudian untuk mengubah Peta tataguna lahan atau landuse dalam
format JPEG dengan cara pilih view pada menu arcgis kemudian klik
layout view.

Gambar tampilan menu pada arcgis
e. Kemudian langkah selanjut nya memberi kelengkapan peta tataguna
lahan seperti keterangan, logo universitas,skala batang, mata angin dan
kelengkapan lain nya agar menjadi peta yang lengkap informasi nya.
Apa bila telah selesai langsung di save kemudian pilih format JPEG
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Gambar tampilan peta landuse

3) Langkah-langkahmembuat peta lokasi bendungan
peta ini dibutuhkan untuk mengetauhi dimana letak lokasi
bendungan

dan

sungai-sunai

disekitarnya.

Peta

ini

tidak

digunakanuntuk keperluan analisis perhitungan, hanya digunakan
untuk memberikan informasi mengenai lokasi bendungan Pb
Soedirman.
a. Langkah pertama untuk membuat peta ini adalah langkah yang
dikerjakan sama saat membuat peta DAS serayu hanya saja jenis
polygon di ubah ke line untuk membuat sungai-sungai kecil.

Gambar tampilan peta aliran sungai

b. Langkah selanjutnya membuat lokasi bendungan Pb Soedirman,
dengan langkah yang sama seperti sebelumnya hanya saja pilihan line
di ubah ke polygon kemudian dibuat membentuk daerah bendungan
melalui peta JPEG. Setelah selesai maka peta lokasi bendungan di
layout dan di ubah kedalam bentuk JPEG.

Gambar tampilan layout Peta lokasi bendungan

4) Langkah - langkah membuat peta ketinggian
Peta ketinggian atau peta kontur sangat berguna untuk analisis
factor kemiringan lahan (Ls), karena dalam peta ketinggian ini output
yang

akan didapatkan berupa nilai elevasi. Pembuatan peta

ketinggian menggunakan peta DEM yang telah di potong sesuai
dengan DAS Serayu sebagai dasarnya. Peta DEM di unduh melalui
website tanahairku.co.id.
a. Langkah pertama yaitu membuat peta DEM menjadi potongan yang
sama dengan peta DAS Serayu. Pilih arctoolbox > hydro > fill.
Kemudian pada kotak fill untuk surface raster masukan peta DEM dan
output surface raster pilih satu folder yang sama > Ok.

Gambar tampilan membuat peta DEM sama dengan DAS

b. Setelah peta DEM sesuai dengan peta DAS maka langkah selanjutnya
double klik pada table of content pilih peta DEM, kemudian akan
muncul kotak dialog lalu pilih symbology.

Gambar tampilan kotak dialog layer properties
c. Kemudian pada kotak dialog layer properties tersebut pilih classified
lalu setelah itu, ketinggian atau elevasi diatur sesuai dengan keinginan
dan interval yang sesuai. Kemudian diubah warna setiap elevasi agar
mempermudah pembacaan.

Gambar tampilan peta ketinggian

d. Setelah pembuatan peta selesai maka selanjutnya mengubah format
view data menjadi layout data dan mengubah format kedalam bentuk
JPEG dengan langkah yang sama seperti pada peta tata guna lahan.

Gambar tampilan peta kemiringan atau peta kontur

5) Langkah – langkah membuat peta kemiringan lahan
Peta kemiringan lahan ini tidak termasuk untuk menganilisis
perhitungan namun peta ini cukup penting sebagai informasi tentang
kemiringan atau kelandaian area tersebut dimana peta ini dapat di
sinkronkan dengan elevasi apakah termasuk area yang curam dengan
kemiringan yang ekstrim atau landai. Pembuatan peta ini masih sama
dengan pembuatan peta ketinggian yaitu menggunakan peta dasar
berupa peta DEM yang di unduh dar iwebsite tanahairku.co.id.
a. Langkah pertama pada pembuatan peta ini sama dengan pembuatan
peta ketinggian hanya saja setelah di potong sama dengan bentuk DAS
Serayu, pilih arctoolbox > Data management tool > Projection >
Project raster. Kemudian akan muncul kotak dialog pada bagian data
input di isi dengan peta DEM dan pada output coordinate system
dipilih tipe wgs 49s karena wilayah Banjarnegara dan Wonosobo
termasuk pada zona 49. Setelah itu pilih3D analisiyst tool >slope.
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Gambar tampilan kotak dialog

b. Maka peta kemiringan lahan akan secara otomatis terbentuk.
Dan langkah selanjutnya mengubah kedalam bentuk JPEG.
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