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Pendahuluan

• Label merupakan teks yang memberikan keterangan 

tambahan pada suatu objek

• Pemberian label tergantung dari data atribut yang 

disertakan pada masing-masing peta.

• Jika shapefile tidak atau belum diberi data atribut, 

maka label tidak dapat dilakukan.



Praktikum 3.1 Label

• Sebelum dimulai tampilkan peta kota semarang.

• Lalu atur warna dan pola seperti gambar berikut.



• Untuk menambahkan label silahkan masuk ke 

properties layer, kemudian pilih label.







• Buffer

– Pengaturan ini akan memberikan efek visual bufer 

pada sekitar teks.

– Untuk mengatur buffer dapat memilih buffer pada 

properties layer.



• Selanjutnya atur buffer sbb:





• Background

– Background label digunakan untuk memberikan alas 

latar belakang pada masing-masing label.

– Untuk menambahkan background dapat dilakukan 

dengan masuk ke properties layer + label, lalu masuk 

ke background.



• Selanjutnya 

atur 

background 

sbb:





• Shadow

– Shadow digunakan untuk memberikan efek bayang-

bayang pada label.

– Untuk menambahkan shadow dapat dilakukan 

dengan masuk ke properties layer + label, lalu masuk 

ke shadow.



• Selanjutnya 

atur 

shadow 

sbb:





• Placement

– Placement digunakan untuk pengaturan posisi label 

secara relatif terhadap masing-masing poligonya.

– Untuk mengatur placement dapat dilakukan dengan 

masuk ke properties layer + label, lalu masuk ke 

placement.

– Pada penempatan label terdapat opsi:

• Offset from centroid : berdasar jarak titik pusat

• Around Centroid : sekitar titik pusat

• Using perimeter : berdasarkan perimeter, label akan sejalan 
dengan arah dominan poligon

• Horizontal : peletakan horisontal

• Free : acak.



• Selanjutnya atur placement menggunakan Using 

Perimeter sbb:



• Maka Hasilnya:
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Pengaturan Simbol Tipe
Garis
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Praktikum 3.2 Garis

• Buatlah projek baru lalu tampilkan peta 

kecamatan kota semarang dan jalan.

• Lalu atur warna dan pola seperti gambar berikut.



• Selanjutnya lakukan pengaturan warna garis 

berdasarkan kategori.





• Pengaturan ketebalan garis.

– Untuk mengatur ketebalan garis dapat dilakukan 

dengan memilih simbol yang akan diubah pada 

properties layer. Kemudian pilih width.

– Selanjutnya atur ketebalan garis untuk jalan arteri.



• Lalu hasilnya.



• Pengaturan Simbol Garis.

– Selain ketebalan, garis dapat diatur simbol maupun 

warnanya.

– Untuk mengubah simbol dapat diatur melalui pilihan 

symbol.

– Selanjutnya atur simbol untuk jalan kereta api.





• Kemudian atur juga simbol dan warna untuk 

jalan tol dua jalur.
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Latihan 3.1

• Buatlah peta yang menampilkan sebuah kota di 

jawa tengah (selain semarang).

• Peta menampilkan kecamatan dan jalan/sungai

• Kemudian atur label untuk menampilkan nama 

kecamatan.

• Atur juga simbol/ketebalan/warna untuk objek 

jalan/sungai.



Terima kasih
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