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Pendahuluan

• Sebuah peta digital tersusun atas data vektor 

dan data tabular yang saling terhubung secara 

topologis.

• Kedua data tersebut terkait satu sama lain dan 

saling memberikan keterangan.

• Data vektor memiliki informasi spasial, 

sedangkan data tabular memiliki informasi 

atributal.

• Dengan perpaduan dua data tersebut saling 

memperkuat fungsional dari peta digital.



• Peta digital yang memiliki data atribut akan 

dapat dilakukan proses spasial seperti query 

dan labelling.

• Data atribut peta diwujudkan dalam sebuah 

tabel yang menyertai dalam pembuatan data 

vektor.



Praktikum 9.1

• Untuk mencoba mengelola data atribut pada 

sebuah peta digital, buatlah projek baru lalu 

tampilkan peta sbb:





• Memilih fitur dapat dilakukan dengan klik pada 

nomor baris.



• Untuk memperbesar fitur yang terseleksi dapat

melalui tombol Zoom Map to The Selected Rows      

atau dengan (CTRL+J).



• Kita dapat memilih berdasarkan ekspersi 

tertentu dengan memilih tombol select features 

using an expression .



• Sebagai contoh akan dipilih data kelurahan yang 

kecamatanya adalah Banyumanik, maka 

ekspresinya sbb:



Data spasial yang 

terseleksi



• Menggunakan operator LIKE untuk memilih 

atribut yang mengandung kata tertentu, 

misalnya mencari DESA yang mengandung kata 

KALI.





• Selanjutnya kita juga dapat menyimpan atribut 

terpilih menjadi layer baru dengan memilih menu 

Layer > Save As.





Latihan 9.1

• Dengan select by expression pilihlah desa yang 

berada pada kecamatan Banyumanik, Genuk, 

dan Mijen.

• Tampilkan peta kelurahan yang memiliki 

shape_length antara 0.06 hingga 0.1



Field Calculator



Pendahuluan

• Field calculator merupakan perangkat yang 

memungkinkan untuk melakukan perhitungan 

pada atribut data.

• Hasil dari perhitungan tersebut dapat dijadikan 

sebagai field baru atau untuk mengubah nilai 

yang sudah ada.



Praktikum 9.2 
Field Calculator

• Untuk mencoba menggunakan field calculator, 

buatlah projek baru lalu tampilkan peta sbb:



• Selanjutnya akan ditambahkan field baru untuk 

menyimpan nilai kecamatan terpilih dan tidak.

• Kecamatan terpilih bernilai 1 dan tidak bernilai 0



Masukkan nama

field baru

Ekspresi yang 

ditambahkan, dan

hasilnya



• Kemudian jika atur style berdasarkan field baru 

tersebut.



Latihan 9.2

• Dengan field calculator, buatlah satu field baru 

dengan nama NEGARA dengan nilai untuk 

semua data yakni ‘INDONESIA’



Join Table Atribut



Pendahuluan

• Sebuah data tabular dalam bentuk file dapat 

digabungkan ke dalam sebuah shapefile, proses ini 

disebut dengan join.

• Sehingga dengan join tersebut kita dapat menganalisa 

data tambahan.

• Format arsip data tabular yang akan dijoin harus CSV 

(comma separated value) yang merupakan jenis arsip 

yang menyimpan data dalam format teks sederhana.



Praktikum 9.3 Join

• Untuk memulai praktikum pertama buatlah 

shapefile bertipe poligon seperti gambar berikut:



• Selanjutnya buatlah file CSV dengan data 

sebagai berikut, lalu simpan dengan nama file 

data.csv :



• Kemudian import file CSV yang akan di join 

tersebut ke Quantum GIS.

• Untuk mengimport file CSV pilih menu Layer > 

Add Layer > Add Delimited Text Layer.





• Selanjutnya lakukan join dengan mengatur 

properties join pada layer wilayah.



Pilih tombol add

Tentukan join field dan

target fieldnya
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