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Pendahuluan

• Digitasi merupakan proses penggambaran peta yang 

dalam hal ini dilakukan secara on-screen pada layar 

monitor.

• Proses digitasi akan menghasilkan sebuah data vektor 

yang nantinya akan menjadi peta digital.

• Digitasi dapat dilakukan pada sebuah shapefile

• Pada bab ini dibahas mengenai digitasi pada shapefile 

bertipe titik, polygon, dan garis.



Praktikum 4.1 Digitasi Objek
Titik

• Sebelum memulai digitasi objek titik, pertama 

buatlah projek baru, lalu tampilkan peta kota 

semarang sbb:



• Digitasi Objek Titik

– Digunakan untuk membuat peta bertipe titik

– Berikut ini contoh digitasi objek titik untuk rumah 

sakit.

– Untuk memulai pertama siapkan shapefile kosong.

Buat vektor layer 
baru bertipe Point



• Kemudian atur atribut list untuk objek rumah 

sakit.

Atribut jenis berisi:
- Rumah sakit
- Puskemas
- Klinik



• Selanjutnya simpan shapefile yang akan 

ditambahkan.
Setelah disimpan
akan muncul layer 
baru



• Untuk menambahkan objek titik dapat memilih 

add feature .

Pilih Add Feature, lalu klik pada

koordinat tertentu, maka akan

muncul dialog feature attribute

Maka fitur baru

akan muncul

pada peta



• Untuk melihat atribut peta dapat dilakukan 

dengan klik kanan pada layer kemudian pilih 

Open Attribute Table.



• Memindahkan posisi objek titik

– Untuk memindahkan posisi objek titik dapat dilakukan 

dengan memilih ikon Move Feature

Pilih Move Feature untuk

memindahkan objek, pilih objek

yang akan dipindah lalu geser ke

koordinat tertentu



• Mengganti simbol pada objek titik

– Simbol pada objek titik dapat diganti melalui 

properties layer.



Pilih symbol layer type untuk

mengganti tipe simbol, lalu pilih

SVG marker

Kemudian pilih ikon

yang sesuai



• Selanjutnya tambahkan objek titik berdasarkan 

data atribut dan sebaran berikut



Latihan 4.1

• Aturlah pola simbol titik menjadi sbb:

Dimana :
Rumah sakit

Puskemas

Klinik



Ada Pertanyaan ?

14



Digitasi Tipe Garis

15



Praktikum 4.2 Digitasi Tipe
Garis

• Sebelum memulai digitasi tipe garis, pertama

buatlah projek baru, lalu tampilkan peta kota

semarang sbb:



• Digitasi garis digunakan untuk membuat peta

bertipe garis seperti jaringan jalan, peta batas

adm, sungai, dll.

• Selanjutnya buatlah shapefile

baru bertipe line.



• Kemudian simpan dengan nama Sungai.

• Untuk menambahkan line baru pilih ikon Add 

Feature



• Lakukan penggambaran garis kemudian klik

kanan untuk mengakhiri.

Gambar suatu garis kemudian klik

kanan untuk mengakhiri



• Anda dapat mengubah objek garis dengan node 

tool.
Pilih vertek yang akan di 

geser lalu geser ke

koordinat tertentu



• Untuk menambah vertex dapat menggunakan

ikon
Pilih Node Tool lalu

pilih area yang akan

ditambahkan vertex

Klik 2 kali pada area 

tersebut maka vertex 

akan ditambahkan



• Selanjutnya tambahkan 6 sungai dengan data 

atribut sbb:



• Selanjutnya atur pola untuk tiap garis.

Dimana :

Kanal

Utama

Kecil



Ada Pertanyaan ?
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Digitasi Tipe Poligon
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Praktikum 4.3 Digitasi Tipe
Poligon

• Sebelum memulai digitasi tipe poligon, pertama

buatlah projek baru, lalu tampilkan peta kota

semarang sbb:



• Menambah objek poligon.

– Objek poligon digunakan untuk menggambar peta

yang memiliki tema area seperti peta administrasi, 

peta tanah, dsb.

– Untuk menambah poligon

pertama siapkan shapefile

bertipe poligon.



• Kemudian simpan dengan nama “lahan kritis”.

• Untuk membuat poligon baru klik ikon Add 

Feature.



• Kemudian gambar sebuah poligon.

Gambar sebuah 

poligon, kemudian 

klik kanan untuk 

mengakhiri



• Untuk menambah vertex maupun menghapus

vertex dapat anda lakukan seperti pada garis.

• Selanjutnya buat sebaran peta lahan kritis

dengan data atribut sbb:



• Selanjutnya buat sebaran peta lahan kritis sbb:

Dimana :

Semi

Potensial

Kritis



Ada Pertanyaan ?

32



Latihan 4.1

• Buatlah ide untuk membuat sebuah peta yang 

memanfaatkan objek titik (misal: peta untuk 

pemetaan tempat ibadah/pemetaan objek 

wisata/dll).

• Temukan data-data yang mendukung untuk 

dibuatnya peta tersebut.

• Kemudian buatlah peta dengan layer sbb:

– Administrasi wilayah (boleh provinsi/kota/kecamatan)

– Jalan 

– Objek Titik tersebut (misal : bandara/sekolah/tempat 

ibadah/dll)



Latihan 4.2

• Buatlah ide untuk membuat sebuah peta yang 

memanfaatkan objek poligon (misal: peta untuk 

pemetaan tambang/sebaran penyakit/populasi 

penduduk/dll).

• Temukan data-data yang mendukung untuk 

dibuatnya peta tersebut.

• Kemudian buatlah peta dengan layer sbb:

– Administrasi wilayah (boleh provinsi/kota/kecamatan)

– Objek poligon tersebut (misal : daerah tambah/daerah 

rawan bencana/dll)



Terima kasih
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