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Pendahuluan

• Pengolahan geometri dalam Quantum GIS dapat 

dilakukan dengan menggunakan menu Geometry 

Tools. 

• Beberapa bentuk pengolahan geometri diantaranya 

adalah : kolom geometri, titik berat, pembentukan 

vektor, pengubahan garis ke vektor, dsb.

• Proses pengolahan geometri dilakukan dengan 

menggunakan submenu Geometry Tools pada menu 

Vector.



Praktikum 8.1 Penambahan
Kolom Geometri

• Kolom geometri dalam Quantum GIS berisi 

informasi luas untuk data vektor bertipe poligon, 

dan panjang garus untuk vektor bertipe line.

• Selanjutnya buatlah peta sbb:



• Pengambahan kolom geometri dilakukan 

dengan memilih menu vector > geometry Tools 

> Export/Add Geometry Column



Kolom yang 

ditambahkan



• Selanjutnya tambahkan objek garis.



• Kemudian tambahkan kolom geometri pada 

objek garis tersebut.





Praktikum 8.2 Polygon 
Centroid

• Setiap area pada shapefile yang bertipe poligon 

dapat dicari titik berat atau centroidnya.

• Pertama tampilkan peta kecamatan semarang 

sbb:



• Selanjutnya untuk menambahkan titik berat pilih 

menu vector > geometry tools > 



Maka akan muncul

point pada titik pusat

poligon



Praktikum 8.3 Simplify 
Geometries

• Proses simplify geometris akan 

menyederhanakan bentuk sebuah objek, baik 

poligon ataupun garis.

• Penyederhanaan ini berupa pengurangan node 

pada suatu garis yang memiliki arah rerata yg 

sama.

• Berikutnya buatlah sebuah garis sbb:





• Kemudian lakukan penyederhanaan dengan 

memilih menu Vector > Geometry Tools > 

Simplify Geometries.



Muncul keterangan

pengurangan vertek dari 10 

menjadi 4



Praktikum 8.4 Densify
Geometries

• Proses densify geometris memberikan hasil 

yang berkebalikan dengan simplify geometries.

• Proses densify akan menambah jumlah node 

pada ruas garisnya.

• Selanjutnya buatlah garis sbb:



• Kemudian lakukan densify dengan memilih 

menu Vector > Geometry Tools > Densify 

Geometries.
Isikan jumlah vertek

yang akan

ditambahkan pada

tiap garis



Vertek vertek yang 

telah ditambahkan



Praktikum 8.5 Konversi
Poligon ke Garis

• Poligon yang dibuat dapat dikonversi ke garis 

untuk mendapatkan batas dari poligon tersebut.

• Selanjutnya buatlah projek yang menampilkan 

sebuah peta wilayah.



• Untuk mengkonversi ke tipe garis pilih menu 

Vector > Geometry Tools > Polygon to Lines.





Praktikum 8.6 Konversi Garis
ke Poligon

• Objek dengan tipe garis dapat dikonversi 

menjadi poligon dengan geometry tools.

• Pertama buat peta sbb:



• Untuk mengkonversi garis menjadi poligon 

gunakan menu Vector > Geometry Tools > Line 

to Polygons



• Maka hasilnya:



Praktikum 8.7 Ekstraksi Titik
Node

• Titik node dapat diturunkan dari sebuah 

shapefile berbentuk garis atau poligon.

• Untuk meng-ektraksi dapat menggunakan 

Extract Nodes.

• Sebagai contoh buat objek line berikut:



• Kemudian untuk mengekstraksi titik pilih menu 

Vector > Geometry Tools > Extract Nodes.



• Maka hasilnya:



Praktikum 8.8 Singleparts to 
Multiparts

• Singleparts to multiparts dalam geometry tools 

dapat digunakan untuk menggabungkan data 

spasial dalam bentuk line atau poligon yang 

memiliki nilai/data sejenis.

• Penggabungan pada mode ini dilakukan dengan

menghilangkan area yang bersinggungan.

• Sebagai contoh buatlah objek poligon sbb:





• Lalu pilih vector � geometry tools � singleparts

to multiparts.



• Atur layer yang akan digabungkan, serta unique 

id yang menjadi acuan.





Ada Pertanyaan ?
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Latihan 8.1

• Buatlah peta untuk sebarang area tambang 

pada suatu wilayah sbb:



• Buatlah peta untuk menentukan titik rawan 

kecelakaan di jalan arteri kota semarang.

Latihan 8.2



Terima kasih
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