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Introduction 

A map says more than a thousand words...    

Panduan ini akan menjelaskan cara yang mudah untuk menampilkan data 
statistik dalam bentuk peta yang bisa dilihat melalui Internet (WebGIS).  

Software 
Kita akan mengunakan software Quantum GIS untuk mensiapkan data spasial 
dan System ArcGIS Online untuk mempublish peta berbasis Web.  

 

Proses 
Untuk menampilkan data statistik di WebGIS kita harus melakukan beberapa langkah seperti di 
gambar di bawah. 

 

Menyiapkan data 
statistik 

Gabung data 
Statistik 

dengan data 
spasial 

Melayout Peta 
dengan 

ArcGIS Online 

Menampilkan 
Peta di 
sebuah 
Website 

Publish Data Statistik  
dengan Peta di ArcGIS Online 

Author: Patrick Oswald 

        
 
 



Publish data statistik dengan Peta di ArcGIS Online 
 

 

 Page 2 
 

Mensiapkan data statistik 
Ada cara untuk gabung data statistik secara otomatis dengan data spasial.  

• Join Data 

Join data punya persyaratan tertentu untuk format data.  

Untuk sementara kita mengunakan cara manual. 

Gabung data statistik dengan data spasial 
Kita inginkan menampilkan data Buta Huruf per Kabupaten (berdasarkan NTB dalam Angka 
2011) di dalam peta kita. 

Untuk ini kita perlu data statistik per Kabupaten dan data spasial dengan bentuk wilayah masing 
masing kabupten. 

 

Gambar 1: Data Statistik per Kabupaten 
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Gambar 2: Data Spasial – Bentuk Wilayah Kabupaten 

Data Spasial harus disiapkan di dalam program GIS, misalnya Quantum GIS. 

Install Quantum GIS 
Module belum dibuat. 

Gabung data statistik dengan data spasial di Quantum GIS 
• Start Quantum GIS dan klik Menu Layer  Add Vector Layer  atau 

klik tombol  
• Browse ke folder Tutorial/data dan pilah a_NTB_WilayahKabupaten.shp dan 

klik Open untuk buka Shapefile ini. 
• Layer dengan data spasial wilayah kabupaten akan ditampil. 
• Sebuah shapefile 
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• Kemudian klik Menu  Open Attribute Table  atau klik 
tomol untuk buka table attribute dari shapefile a_NTB_WilayahKabupaten.shp 

 

• Setiap Garis/Row adalah Polygon untuk Wilayah sebuah Kabupaten. 
• Sekarang kita mau masuk data dari file excel ke dalam shapefile 

• Klik Menu Layer  Toggle Editing   atau tombol  di attribute table 
• Kemudian masukan data statistik buta huruf ke attribute table (!!! Penting memasukan 

data sesuai dengan Kabupaten !!!) 

 

• Kemudian klik  dan save edits

 
• Untuk masuk data buta huruf total belum ada field di Shapefile kita. Untuk membuat field 

baru buka attribute table dari shapefile a_NTB_Wilayahabupaten.shp  
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• Untuk menambahkan sebuah kolom pada tabel kita, kita harus mengaktifkan mode 

editing. Klik  atau  lagi untuk anda bisa mengedit shapefile. 

 
• Anda akan dapat melihat bahwa beberapa tombol-tombol kini tidak lagi berwarna abu-

abu. Klik pada salah satu yang bertuliskan “New column” 

 
• Pada kolom nama, ketik bt_tot2010. (nama field boleh max 10 charakters dan tidak 

boleh pake space dan special character)  
• Pilih “decimal number (real)” di bawah Type, dan atur width ke 6. Width 6 (bisa 

menyiimpan angka sampai 999999= _ _ _ , _ _ = 6 spasi) dan precision 3.  
• Itu akan membuat field yang bisa disi dengan maximal 3 angka sebelum, sebuah 

komma dan 2 angka sesudah komma. 3 + (1 + 2) Precision = 6 (width) 

  

• Kemudian klik  dan save edits. Anda berhasil membuat field baru di 
shapefile. 

• Isi field bh_tot2010 dengan data dari Excel-file dan save edits. 
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Kita berhasil gabung data statistik dengan data spasial. 

Melayout Peta dengan ArcGIS Online 
Ada banyak cara untuk mempublish data spasial. Kita sekarang akan belajar cara mengunakan 
system ArcGIS Online.  http://www.arcgis.com 

ArcGIS Online adalah sebuah mapping platform / system pemetaan online yang dibuat oleh 
perusahan ESRI.  

ArcGIS Online : 

Create interactive maps and apps and share them with the rest of your 
organization. Be productive right away with ready-to-use content, apps, and 
templates available for the web, smartphones, and tablets. 

 

 

Ada versi full yang harus dibayar dan juga ada versi free, yang kurangi berberapa fitur. Untuk 
kebutuhan kita, versi free cukup. 

Membuat User Account di ArcGIS Online 
Supaya kita bisa mengunakan ArcGIS Online kita perlu sebuah ArcGIS Public Account. 

Untuk membuat itu kita sebaiknya punya Esri Global Account dahulu (register langsung 
mungkin gagal). 

 

Esri Global 
Account 

ArcGIS Public 
Account 

Mengunakan 
ArcGIS Online 
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Pergi ke https://webaccounts.esri.com  

 

• Sesudah anda klik Create Account anda harus login 
dengan password yang tadi ditentukan.  

• Sekarang anda sudah mempunyai ESRI Global Account. Account itu juga berguna untuk 
misalnya dapat memperoleh tutorial-tutorial yang disediakan gratis oleh ESRI di website 
http://training.esri.com 

 

https://webaccounts.esri.com/
http://training.esri.com/gateway/index.cfm
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• Sekarang anda bisa register ERSI Global Account anda untuk mengunakan account itu 
untuk access ArcGIS Online. 

• Di https://www.arcgis.com klik Sign in  dan kemudian klik Register your 

ESRI Global Account   

  

• Masuk Username dan password dari ESRI Global Account anda untuk mendaftar user 
itu pada ArcGIS Online juga. 

 

• Sekarang anda siap untuk mengunakan ArcGIS Online! 

Membuat sebuah Peta Online 
 

• Login di ke ArcGIS Online https://www.arcgis.com/  dengan ESRI Account anda. 
• Sesudah itu klik pada Menu Map untuk buka Map Creator.  

https://www.arcgis.com/
https://www.arcgis.com/
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• Anda akan lihat sebuah Basemap yang sudah disediakan. 
• Sekarang kita mau menambah shapefile a_NTB_WilayahKabupaten pada peta itu untuk 

ditampil di atas Basemap. 
• Di Menu klick Add  Add Layer from File  kita bisa upload sebuah shapefile ke ArcGIS 

Online. 
o Tetapi satu shapefile sebenarnya berdiri dari berberapa file dengan nama yang 

sama tetapi dengan extensi seperti .shp, .shx, .dbf, .sbn dll. 
o Kita harus membuat sebuah Zip-archiv dahulu 

      
• Salah satu program freeware untuk membuat Zip-Archive adalah Peazip. 
• Buka peazip dan navigasi ke folder Tutorial/data. 

• Pilih semua file dengan Nama a_NTB_WilayahKabupaten dank klik tombol Add  
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• Ganti nama archive misalnya pada NTB_ButaHuruf2011Kabupaten.zip dank lick OK. 

 

• Peazip akan gabung file2 ke dalam sebuah Zip-Archive. 
• Kembali ke ArcGIS Online dan Di Menu klick Add  Add Layer from File   
• Klick Choose file dan Browse ke Zip-Archiv.  
• Kemudian klik Import Layer 
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• Shapefile kita akan terupload ke Account anda ke dalam MyContent di ArcGIS Online 

dan ditampil di atas Basemap. 

 

• Klik Save  dan Isi formulir. Informasi ini bantu penguna peta anda untuk 
mengerti peta yang anda buat (Tags misalnya bantu untuk cari peta, summary bisa 
diguakan untuk sumber data dll.) 

 
• Untuk Publish peta klik Menu Share  
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• Centang  untuk publish peta di internet supaya siapapun bisa 
lihatnya. 

• URL di Link to this map adalah URL untuk access peta anda di internet. 

 

Siapapun (tidak perlu ESRI Account) bisa browse ke URL itu dan lihat peta anda di Internet 
di ArcGIS Online Viewer. 

 

• Jika anda mau masuk peta di dalam website anda Klik Embed in Website 

. 
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• Code yang muncul anda bisa copy dan paste ke website anda. 

 

 

Organize Peta dan Content anda di ArcGIS Online. 
• Klik pada Menu ArcGIS  My Content untuk lihat daftar peta dan layer yang anda 

punya di ArcGIS Online Anda. Selain peta anda juga bisa upload dan share shapefiles, 
tables dll. di sini. Anda juga bisa organize content anda di dalam folder2 yang anda bisa 
buat di sini. 
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Styling Peta 
• Di ArcGIS Online buka peta Persentase Buta Huruf NTB yang kita tadi buat. 
• Di Daftar Layer klik atas Layer NTB_ButaHuruf2011Kabupaten dan pilih Change 

Symbols.  
• Mengatur styling per Color (karna data persentase buta huruf quantitive) 
• Pilih attribute bh_tot2010 untuk data field (by) 
• Pilih Natural breaks (di ArcGIS Online belum bisa menentukan brakes/data range secara 

manual) 
• Pilih warna 
• Pilih Symbols  Flip Colors jika anda mau ganti urutan warna 
• Klik Apply. 
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Mengatur Popups 
• Jika anda klik di atas sebuah fitur (misalnya polygon wilayah Lombok tengah) akan 

muncul sebuah popup yang menampilkan data attribute pada fitur itu. 
• Untuk mengatur itu anda bisa klik di Layer NTB_Butahuruf2011Kabupaten  Configure 

Pop-up  
• Di sana anda bisa mengatur judul, data attribute yang akan ditampil dll. 
• {Nama Attribute Field} berfungsi sebagai placeholder/variable untuk nilai 

attribute pada fitur2 yang akan diisi secara dinamis saat diklik pada sebuah fitur. 

   

• Jangan lup klik untuk simpan pop-up settings anda. 
• Anda juga bisa menambah sebuah Pup-up Media (misalnya Pie-Chart) dengan Add 

Pop-up Media. 
• Centang bh_PP_2010 dan bh_LL_2010 untuk membuat sebuah PieChart dengan 

persentase Buta Huruf Laki-Laki dan perempuan. 
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Dengan “A custom attribute display anda bisa mengatur pop-up lebih lanjut (ganti nama attribut 
yang ditampil, style text, dll.) 

 

  

 

 

For testing ESRI Account 

User: BappedaNTB 

PW: Bappeda@Lombok 
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