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Pendahuluan

• Geoprocessing adalah salah satu proses pengolahan 

data spasial.

• Proses geoprocessing diberlakukan terhadap satu data 

spasial dengan dasar batasan pada data spasial lainya.

• Proses ini akan menghasilkan satu data spasial baru 

yang merupakan hasil proses geoprocessing tersebut.
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• Beberapa proses geoprocessing yang dapat 

dilakukan antaralain:

– Buffer

– Intersect

– Union

– Symetrical Difference

– Clip

– Dissolve

– Eliminate Silver Polygon



Praktikum 7.1 Buffer

• Buffer merupakan pembentukan area sekitar 

objek dengan jarak tertentu dari objek tersebut.

• Pertama buatlah projek lalu tambahkan dua 

layer dengan tipe line (garis)



• Kemudian pilih satu objek yang akan di buffer

Pilih objek yang 

akan di buffer

Pilih buffer, lalu

atul properties nya



• Maka hasilnya:



Praktikum 7.2 Intersect

• Proses intersect akan menghasilkan 

perpotongan pada bagian poligon yang saling 

tumpang tindih.

• Pertama buatlah dua objek tipe poligon yang 

saling tumpang tindih



• Kemudian lakukan intersect dengan  memilih 

menu vektor > geoprocessing tools > intersect



• Maka akan menghasilkan sebuah objek hasil 

intersect



Praktikum 7.3 Union

• Union adalah proses penggabungan dari dua 

data poligon

• Pertama buatlah dua objek bersinggungan yang 

akan digabungkan.



• Selanjutnya lakukan penggabungan dengan 

memilih menu vektor > geoprocessing > union



• Maka akan menghasilkan objek hasil 

penggabungan



Praktikum 7.4 Symetrical
Difference

• Proses ini menghasilkan penggabungan dua file 

poligon dan mengosongkan data pada titik 

perpotonganya.

• Selanjutnya buatlah dua objek yang saling 

bersinggungan.



• Kemudian lakukan penggabungan symetrical 

difference dengan memilih menu vector > 

geoprocessing tools > symetrical difference.



• Maka hasilnya



Praktikum 7.5 Clip

• Proses clip akan memotong suatu poligon dari 

data spasial sumber pada lokasi yang tumpang 

tindih dengan poligon dari data lainya.

• Secara spasial proses ini mirip intersect

• Bedanya pada intersect, data atribut pada kedua 

data akan terekam pada file baru.

• Sedangkan pada clip, data atribut yang terekam 

hanyalah atribut yang berasal dari data 

sumbernya.



• Kemudian buatlah objek dengan tipe poligon



• Kemudian buat objek 2 dengan tipe yang sama



• Kemudian lakukan clip dengan memilih menu 

vector > geoprocessing tools > clip





Praktikum 7.6 Dissolve

• Proses dissolve akan menggabungkan poligon 

yang saling tumpang tindih berdasar pada 

kesamaan informasi yang ditentukan.

• Buatlah objek dengan tipe line sbb:



• Selanjutya lakukan dissolve dengan memilih 

menu vektor > geoprocessing tools > dissolve



Proses dissolve ini akan

menggabungkan objek dengan

informasi yang sama



Objek tsb telah

digabung menjadi

satu



Praktikum 7.7 Eliminate Sliver 
Polygons

• Proses ini akan menggabungkan poligon-

poligon kecil ke dalam poligon di sekitarnya 

yang berbatasan yang paling dominan(luas)

• Pertama buatlah peta dengan tiga poligon 

bersinggungan.



• Selanjutnya lakukan eliminate sliver polygons 

dengan memilih menu vector > geoprocessing 

tools > eliminate sliver polygons



• Hasilnya :
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Latihan 7.1

• Dengan menggunakan geoprocessing tools 

buatlah objek sbb:



Latihan 7.2

• Dengan menggunakan geoprocessing tools 

buatlah objek sbb:



Latihan 7.3

• Dengan dua objek berikut:

• Maka buatlah objek sbb:



Terima kasih
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