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• Operasi union dilakukan untuk meng-overlay 

dua atau lebih layer. 

• Tujuanya untuk membuat coverage baru dengan 

melakukan tumpukan (overlay) dua coverage 

polygon. 

• Keluaran dari coverage ini adalah:  

– Poligon Kombinasi 

– Atribut-atribut kedua coverage asal  

 

 

Union 



• Sehingga pada operasi ini kedua layer harus 

bertipe polygon 

 



• Pertama buatlah dua objek bersinggungan yang 

akan digabungkan. 

Praktikum 7.3 Union 



• Selanjutnya lakukan penggabungan dengan 

memilih menu vektor > geoprocessing > union 



• Maka akan menghasilkan objek hasil 

penggabungan 
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Difference 
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Difference 

• Operasi difference digunakan untuk 

menghilangkan suatu area pada layer input. 

• Pada operasi ini kedua layer harus merupakan 

data bertipe poligon. 

• Tujuanya adalah menentukan area input yang 

tidak overlap dengan difference feature. 



Praktikum 7.4 Difference 

• Selanjutnya buatlah dua objek yang saling 

bersinggungan. 

 



• Kemudian lakukan penggabungan symetrical 

difference dengan memilih menu vector > 

geoprocessing tools > Difference. 



• Maka hasilnya 
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Latihan 7.4 

• Dengan menggunakan geoprocessing tools 

buatlah objek sbb: 



Latihan 7.5 

• Buat peta digital kabupaten bogor sbb: 



• Lakukan georeferensi, buat peta digitalnya serta 

lakukan analisis berapa luas wilayah kabupaten 

tersebut berdasarkan peta yang telah dibuat. 



Latihan 7.6 

• Buatlah peta tematik yang berkaitan dengan analisis 

spasial contoh: analisis spasial pemetaan lokasi 

wisata, distribusi kasus dbd, dll 

• Tema untuk setiap mahasiswa tidak boleh sama 

• Peta yang dibuat harus menggunakan teknik 

geoprocessing yakni : Buffer/Intersect/Difference 

• Temukan data pendukung untuk membuat peta 

tersebut. Data pendukung berupa raster dari hasil 

karya ilmiah. 

• Kemudian buatlah peta digital yang sesuai dengan 

raster hasil karya ilmiah tersebut. 



• Contoh data raster yang didapat dari jurnal 

tentang analisis spasial kejadian demam 

berdarah dengue berdasarkan kepadatan 

penduduk. 



Terima kasih 
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