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Bab 13 Print Composer Map Layout dan Cetak 
 

 Pada bagian sebelumnya, anda telah mempelajari bagaimana anda dapat merancang data dan menjadikannya 
lebih menarik serta menyoroti hal-hal yang ingin anda tunjukan. Kita telah mengeksplorasi bagaimana mengganti warna, 
label, ikon-ikon fitur, dan menyimpulkannya dengan mengekspor peta kita menjadi sebuah gambar dan  telah berlatih 
membuat peta anda terlihat baik, maka pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mempersiapkan peta kita 
untuk dicetak.  

 

13.1 Menyelesaikan Rancangan Peta 
Sebelum mempersiapkan peta anda untuk dicetak, anda seharusnya menyelesaikan rancangannya dengan cara 

yang anda inginkan. Untuk membuat peta lebih menarik, kita menggunakan simbol-simbol yang berbeda. Misalnya, 
untuk layer Point of Interest (POI) kita menggunakan simbol yang berbeda untuk untuk setiap klasifikasi jenis POI . Hal 
ini bertujuan agar peta yang kita hasilkan tidak hanya terlihat bagus, tapi juga informasi yang ditampilkan memiliki arti 
dan mudah dimengerti. 

 

13.2 Menambahkan Peta di Map Composer 
Setelah membuat peta kita terlihat menarik, selanjutnya kita dapat mempersiapkan peta kita untuk dicetak. 

Quantum GIS menyediakan fasilitas Print Composer pada manu utama File dimana memudahkan kita untuk menyiapkan 
hasil cetak kita  dengan sederhana.  

Untuk itu, kita dapat melakukannya dengan mengikuti langkah berikut: 

 Pada Jendela utama Quantum GIS, klik File > New Print Composer 
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 Pada sisi kanan jendela Print Composer, anda dapat melihat satu bagian yang bertuliskan Paper and quality. Di 

sini anda dapat memilih ukuran serta orientasi kertas yang akan anda gunakan. Untuk latihan ini, kita akan 
memilih ukuran A4 dan orientasi lansekap (landscape). 

 Agar layout lebih rapi dan element peta tersusun dengan baik kita dapat mengaktifkan snap to grid dan pilih 
spacing 3 untuk menghasilkan satu grid yang bantu kita memposisikan elemen-elemen peta dengan rapi. 

   
 Pada sisi kiri Jendela map composer terdapat Panel Utama yang merepresentasikan Ukuran dan orientasi Kertas 

yang akan dicetak. Dan untuk menembahkan Peta yang akan di cetak kedalam desain kertas dapat dilakukan 
dengan cara Add new map yang terlihat seperti ini: 

 
 Gambarkan sebuah kotak pada halaman dengan mengklik tombol mouse sebelah kiri, menggeser mouse, dan 

melepan mouse. Ini akan menempatkan peta anda pada halaman. Anda dapat merubah ukuran dan bentuk 
kotaknya dengan menggeser bagian pojok setelah anda menempatkan petanya 
 

 Secara standar, peta yang ditunjukan di dalam kotak yang anda gambar adalah sama dengan yang ditunjukan di 
jendela utama program. 

  Untuk memindahkan peta yang sedang ditampilkan, klik tombol  move item content  dan geser peta di 
dalam kotak. Untuk memperbesar atau memperkecil, gulir mouse anda ketika pointernya berada di dalam kotak 
peta. Sayangnya, saat ini belum ada cara yang mudah untuk merubah perbesaran dengan touchpad di laptop 
jadi lebih baik untuk mengatur perbesaran yang dibutuhkan sebelum membuka print composer.  
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 Di Item Properties pada element Map anda bisa antara lain menentukan skala peta di kertas. Pilih 1:6000 untuk 
latihan ini. 

 
 

13.3 Menambahkan Unsur Peta 
 Berdasarkan fungsinya yaitu menyampaikan suatu informasi keruangan, maka sebuah peta hendaknya 
dilengkapi dengan berbagai macam unsur/komponen kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna 
dalam membaca/ menggunakan peta.  Untuk menambahkan unsur tersebut kedalam peta anda, berikut tahapan yang 
dapat dilakukan berdasarkan jenis unsur peta yang ingin ditambahkan: 

 

13.3.1 Menambahkan Judul Peta 
● Klik pada tombol Add  new label  pada bagian atas print composer.   

 
● Pada panel sebelah kanan halaman, klik pada tab yang bertuliskan  Item Properties , anda dapat mengganti isi 

Teks sesuai dengan Judul Peta yang anda ingin tambahkan pada peta anda. 

 
● Apabila pada jendela map composer anda belum terdapat tab Item Properties , Klik kanan pada Toolbar anda 

kemudian tandai Item Properties 

●  Anda juga dapat mengedit jenis huruf dan warnanya. Misalkan kita ingin membuat judul  “Peta Evakuasi 
Tsunami Kelurahan Kuta”, dan edit hurufnya untuk terlihat sedikit jelas. Setelah memperbesar ukuran teks, 
Anda dapat  membuat kotak  teks lebih besar agar teks terlihat secara keseluruhan. 
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13.3.2 Menambahkan Legenda 
● Klik pada tombol “Add new vector legend” di atas Print Composer.  

 
● Klik pada tempat kosong di halaman untuk membuat legenda. Pada panel kanan dari halaman, klik pada tab 

yang bertuliskan “Item Properties”.  

● Anda dapat mengatur berbagai pengaturan di sini, termasuk teks di atas legenda dan jenis huruf. Tetapi mari 
fokus pada editing apa yang telah ditunjukan pada legenda. Klik “Legend items” pada bagian bawah panel.  

● Sekarang mari kita edit informasi apa yang ditunjukan pada legenda kita. Ketika merancang legenda, hal 
terpenting yang dapat dipertanyakan yaitu, “informasi apa yang akan dibutuhkan orang agar peta dapat mudah 
dimengerti?” Peta kita memiliki beberapa ikon yang berbeda, tutupan lahan yang diurutkan berdasarkan warna, 
sungai dan jalan yang teridentifikasi dengan warna serta ketebalan yang berbeda dan panah arah evakuasi. 
Karena informasi utama yang ingin kita tunjukan adalah arah evakuasi  jadi lebih baik untuk meletakan panah 
arah evakuasi di bagian atas legenda, dilanjutkan dengan PoI, Jalan dan Tutupan Lahan di bawahnya. 

● Kita perhatikan bahwa objek-objek legenda akan terlihat dalam daftar seperti ini: 

 
● Daftar ini menunjukan bagaimana legenda akan terlihat di halaman kita. Jika anda perhatikan anda dapat 

melihat bahwa legenda pada halaman peta merefleksikan apa yang ditunjukan di sini.  
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● Pertama kali kita ingin menaruh informasi tentang bangunan, jadi mari kita pindahkan panah di atas poi. Untuk 
melakukan hal tersebut, klik buildings, kemudian klik anak panah atas berwarna biru.  

 
● Sekarang layer bangunan kita berada di daftar paling atas, dan seharusnya kita dapat melihat perubahan yang 

terefleksi di legenda pada halaman peta. 

● Karena kita tidak membutuhkan informasi tentang backgroundmari kita hilangkan itu dari legenda. Klik pada 
objek background di daftar dan klik pada tombol minus.  

 
● Dengan mengklik tombol + yang berada di setiap objek pada daftar, kita dapat melihat sebuah sub-daftar dari 

seluruh objek yang ditunjukan berdasarkan bagian tersebut. Kita akan menggunakan tombol minus kembali 
untuk menghilangkan beberapa entri yang tidak muncul pada peta yang akan kita cetak. Setelah itu, peta kita 
akan terlihat seperti ini:  

 
 

Jika anda menginginkan legenda yang terdiri dari dua kolom, belum bisa dilakukan di QGIS. Tetapi anda bisa membuat 
dua legenda dan menghilangkan layer-layer  yang telah ada pada  legenda  sebelumnya, sehingga layer-layer hanya 
muncul satu kali di layout legenda. 
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● Jika anda ingin merubah warna bingkai dari legenda atau latar belakangnya, anda dapat melakukannya dengan 
mengklik sub-tab “Item options” pada bagian bawah jendela. Perlu dicatat bahwa pilihan ini tersedia untuk 
semua objek di halaman anda, tetapi mungkin dapat tersedia di bawah pilihan “General options”. Cobalah untuk 
mengatur warna dan lihat bagaimana pengaturan ini akan mempengaruhi peta anda!. 

 

13.3.3 Menambahkan Gambar 
 Anda juga dapat menambahkan sebuah gambar pada halaman peta anda, misalnya logo organisasi anda. Untuk 

melakukannya, klik tombol “Add image” kemudian klik di bagian kosong pada halaman peta anda.  

 
● Klik pada tombol “…” di sebelah “Load another” di bawah tab Item.  

● Arahkan pada folder tempat anda menyimpan gambar dan tambahkan ke dalam peta.   
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13.3.4 Arah Utara 
Hal yang sama dapat anda lakukan untuk menambahkan arah utara pada peta anda, QGIS telah menyediakan berbagai 
macam jenis Arah Utara pada Preloaded Images.  Kemudian  pilih salah satu Arah Utara yang anda inginkan. 

Untuk menghilangkan frame dan background yang secara default ada pada semua element2 pilih general options dan 
uncheck Show Frame dan membuat Opacity nol (geser ruler ke paling kiri). 
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13.3.5 Menambahkan Skala Angka  dan Skala Garis 

 Untuk menambah satu Skala angka     dan Skala Garis  klik pada Add new scalebar. Untuk membuat 
jenis Teks Skala peta  pada  Item Properties di Style pilih Numeric 

 

      
 Sedangkan untuk Skala Garis, peta  pada  Item Properties di Style pilih Single Box 
 Units di scale bar selalu dengan map units dari Coordinate Reference System (CRS) yang terpilih pada map 

project. 
 Untuk Scale bar yang memakai Unit metric (Meter atau Kilometer) CRS project seharunsnya memakai sistem 

UTM , dan apabila memakai  WGS84 dalam derajat dan menunjukan scale baryang ditunjukkan  juga dalam 
derajat. 

 Untuk Kilometer anda bisa isi di Map units per bar unit 1000. (untuk konversi meter ke kilometer). 
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13.3.6 Bingkai Peta 
Untuk menambah satu bingkai pada peta anda, dapat digunakan  Add Rectangle pada tombol Add Ellipse dan 
gambarkan elementnya. Pastikan  bawah anda mencentang Transparent Fill di Item Properties. Tetapi apabila anda 
menginginkan warna yang lain untuk background bingkai anda, anda dapat mengatur agar bingkai anda berada dibawah 
peta anda. Dan untuk melakukan hal itu anda dapat memanfaatkan tombol  Raise selected Element dan pilih Send to 
Back atau Lower. (send to back menempatkan element di belakang semua element lain, Lower menurunkan element by 
satu step).  
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13.3.7 Grid Peta 
Untuk menambah Grid anda bisa dengan Item Properties di Map Frame>Tab Grid Aktifkan Show grid dan menentukan 
Grid Interval. Memperhatikan bawah Grid Interval dalam map Units. UTM contohnya dalam meter, CGS WGS84 dalam 
derajat (satu derajat kira2 110km). Anda juga bisa mengabar map annotations pada gridnya dan menentukan style dan 
posisi. 
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13.3.8 Informasi Tambahan Peta  
Peta juga sebaiknya punya informasi Author dan sumber data. Sering juga ada informasi Sistem Grid, Proyeksi 

dan Datum. Dengan cara yang sama dengan membuat Judul Peta, anda juga dapat menambahkan informasi yang anda 
inginkan menggunakan Add New Label. 

13.3.9 Indeks Peta 
 Untuk bisa menambah peta index di QGIS anda dapat  mengunakan satu trik. Di QGIS anda bisa menentukan 

pada masing masing layer minimum dan maximum zoom level / skala di mana layer itu tampil. 
 Peta Index bisanaya mengunakan skala peta yang kecil (contohnya 1:1.000.000). Peta Detail Skala lebih besar (di 

contoh ini 1:6000). Anda bisa menentukan zoom level pada layer yang anda ingin menampilkan di map frame. Di 
Layers klik kanan pada layer a_Bali_kabupaten dan pilih properties. Kemudian pilih Tab General. Aktifkan Use 
scale dependent rendering dan isi 500000 untuk skala minium. 
 

 
 Kemudian lakukan hal yang sama pada layer yang lain, tetapi untuk lapisan di peta detail isi maximum 500000.  

 
 Di Print composer anda bisa add satu map frame lagi.  
 Tentukan  Skala di Item Properties Peta Index Skala dengan  kecil misalnya 1:1.000.000. 
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13.4 Mencetak dan Menyimpan 
Sekarang kita siap untuk mencetak peta kita. Kita dapat menyimpan rancangan peta yang kita kerjakan dari 

tahap pertama agar nanti kita dapat menggunakannya kembali dengan pengaturan yang sama jika kita ingin mencetak 
peta itu kembali.  

13.4.1 Menyimpan Template 
● Klik pada tombol Save as Template di pojok kiri atas 

 
● Arahkan ke satu lokasi untuk menyimpan file dan berikanlah nama. Klik Save  



 
 

 υχϋ GIZ-DecGG | Bappeda Province NTB 

 

● Selanjutnya jika anda ingin mencetak sebuah peta dengan legenda, logo, dan judul yang sama, anda dapat 
memuat template ini dan menghemat banyak waktu anda. Untuk memuat template, gunakan tombol “Load 
From Template”  

 
 

13.4.2 Mencetak Peta 
● Untuk mencetak peta anda, dengan mudah, hubungkan computer anda dengan printer dan klik tombol “Print” . 

 
● Anda juga dapat mengekspor peta sebagai file PDF atau file gambar. Untuk mengekspor, gunakan tombol 

“Export as Image” dan “Export as PDF”. Fungsi itu belum berfungsi dengan sempurna dan biasanya SVG marker 
symbols dan element2 lainnya hilang. Jika anda ingin export peta ke PDF lebih bagus anda pilih Menu File  
Print dan di Print dialog pilih Adobe PDF-Printer atau print to pdf. 

 
● Anda juga dapat mengeksportnya dalam format SVG, meskipun kemungkinan fungsi ini tidak sepenuhnya 

bekerja, jadi ketika anda membutuhkan gambar, lebih baik gunakan “Export as Image”.  
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13.5 Membuat Multi-layout dengan Composer Manager 
 Anda bisa membuat beberapa Map Layouts / Print Composer di dalam satu map project. Anda bisa aksesnya 
dan kelolahnya dengan Menu File > Composer Manager. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 


