Bab 3- Pengenalan QGIS
3.1







3.2

Membuka Project Pada QGIS
Buka Program Quantum GIS Desktop 1.8.0
Quantum GIS dapat menyimpan sebuah project yang berisi kumpulan data layers yang ingin kita gunakan.
Buka Project yang telah di sediakan untuk latihan ini pada File > Open Project
Cari folder MapsLatihan pada data latihan DVD_Pelatihan_QGIS_Protect
Pilih Tut 3-1_ExploreQGIS_WorldMap
Maka seharusnya pada Qgis Anda akan seperti tampilan dibawah ini:

Bagian-bagian QGIS

Sebelum lebih jauh kita bekerja menggunakan QGIS ada baiknya kita mengenal dulu bagian-bagian dari Qgis seperti
gambar berikut :
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Menu merupakan sekumpulan perintah berbasis teks/ kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada QGIS. (
File, Edit, View,Layer, Setting, Plugins, Vector, Raster, Database, Web,Help)
TOC /Table Of Content (Daftar Isi) memuat layer-layer yang digunakan dalam project. TOC bisa berisi berbagai
macam format data.
Toolbar Sekumpulan perintah berbasis ikon/ tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
(Map Navigation, File, Manage Layer, Label,dll) untuk mengaktifkan /menonaktifkan tools toolbar klik kanan
pada toolbar lalu pilih Tools yang ingin diaktifkan.
Navigation Tools
Untuk menavigasikan peta pada Qgis dapat dilakukan dengan banyak alat. Sebagian besar navigasi ada di
Navigation Tools pada Toolbar.
Ikon
Nama
Fungsi
Digunakan untuk menggeser
Pan Map
peta atau menggerakannya
ini dilakukan dengan cara
menahan tombol mouse
sebelah kiri, lalu gerakkan
mouse anda maka seketika
peta anda juga akan
bergerak.

Zoom In

Zoom Out
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Digunakan untuk melakukan
perbesaran
pada
peta,
dengan
cara
membuat
membuat kotak di area yang
ingin di perbesar.
Berguna untuk memperkecil

tampilan peta, klik pada peta
untuk memperkecil.

3.3
3.3.1

Zoom full

Digunakan untuk zoom ke
semua tampilan Layer. Ini
sangat berguna saat kita
‘tersesat’

Zoom to Selection

Digunakan untuk melakukan
perbesaran pada peta yang
diseleksi.

Zoom to Layer

Digunakan untuk melakukan
perbesaran pada Layer yang
diaktifkan.

Zoom Last

Digunakan untuk kembali ke
navigasi yang dilakukan
sebelumnya

Zoom Next

Digunakan untuk menuju
navigasi yang dilakukan
sebelum di menekan Zoom
Last.

Mengelola Layer
ON / OFF Layer
Untuk dapat mematikan dan menyalakan layer dengan cara klik pada kotak di sebelah nama layer pada TOC.

Berlatihlah untuk mematikan dan menyalakan layer , dan lihat hasilnya pada Data frame anda.
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3.3.2 Mengubah Susunan Layer
Mengubah susunan layer digunakan untuk mengubah urutan layer. Susunan layer sangat berpengaruh pada
keterlihatan pada layer. Jika layer l_world_rivers yaitu sungai berada di bawah layer a_world_Country1999 (negara di
seluruh Dunia) maka layer yang berisi sungai tidak tampak di dataframe karena tertutup oleh Negara.
Cara mengubah susunan layer dilakukan dengan Drag-and-Drop layer yang bersangkutan :
Klik dan Tahan pada layer l_world_rivers
Tarik (Mouse masih ditahan) layer sungai ke atas layer a_world_Country1999
Lepaskan Mouse





3.3.3 Mengubah Nama Layer
Untuk mengubah nama layer dapat dilakukan dengan cara berikut:


Klik kanan pada layer yang ingin anda ubah namanya lalu Pilih properties



Pada jendela properties pilih tab General
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3.4


Anda dapat mengubah nama layer anda pada Display Name
Pengubahan nama layer tidak berpengaruh pada file database anda. Karena hanya link saja.

Memeriksa Fitur Data Vektor
Dengan menggunakan Zoom In, lakukan perbesaran Indonesia.
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Apabila kita ingin memeriksa informasi dari peta tersebut, kita perlu memilih layer yang mengandung peta
Indonesia, dalam hal ini yaitu a_world_Country1999 , kemudian klik peta indonesia tersebut menggunakan tool
“Identify Features”



Anda akan melihat tampilan kotak hasil identifikasi yang berisi banyak sekali informasi dari negara Indonesia



Cobalah untuk mengklik pada fitur yang berbeda pada layer yang berbeda dan memeriksa atribut mereka.

3.5

Mengelola Tabel Atribut

3.5.1


Membuka Tabel Atribut
Memeriksa fitur individu adalah sangat berguna, tetapi bagaimana jika kita ingin melihat atribut untuk SEMUA
fitur dalam sebuah layer? Beruntung, ada cara untuk melakukannya.
Pada panel layer di sebelah kiri QGIS, klik kanan pada layer apa saja dan klik “Open attribute table”. Sebagai
contoh kita akan melihat pada layer p_world_cities.
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3.5.2

Tabel diatas menunjukkan semua atribut yang terkandung pada layer.
Di sebelah atas pada jendela tersebut Anda dapat melihat atribut dari fitur yang terkandung di layer ini. Mereka
adalah NAME, POPULATION, dan FIRST_CONT
Representasi Selected Feature



Apabila anda klik di salah satu field,misalnya kota Kabul kemudian klik ikon
pada tabel. lalu kembali ke
peta anda, anda akan melihat lokasi diamana titik yang anda pilih tersebut direpresentasikan dalam peta



Hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila anda menggunakan fungsi Select Single Feature pada peta anda hasil
seleksi anda juga terepresentasikan pada tabel atributnya.
Kembali ke peta anda, kemudian klik layer a_world_country1999 pada TOC, kemudian pilih lima negara



menggunakan tool Select Single Feature
, untuk melakukan multi seleksi dengan menahan tombol Ctrl
pada keyboard anda pada saat melakukan seleksi. Apabila anda melakukan kesalahan pada saat seleksi anda
dapat menekan tool
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Buka tabel Atribut layer a_world_Contry1999 dan lihat negara yang diseleksi terinterpretasikan pada tabel
atribut.
Apabila anda kesulitan menemukan hasil seleksi anda pada tabel karena banyaknya data, anda dapat
menggunakan fungsi Show Selected Only pada jendela tabel atribut

Maka anda akan melihat nilai atribut yang anda seleksi saja.

3.5.3

Menggunakan Fungsi Search pada Attribute Table
Dengan menggunakan fungsi search kita dapat mencari satu nilai dari tabel atribut sebuah layer. Misalkan pada
layer p_world_cities, dimana layer ini berisi atribut kota-kota besar di seluruh dunia dan anda ingin mencari kota Paris
anda dapat dengan mudah menemukan nya dengan cara:




Pada kolom Look for di jendela Attribute Table ketik Paris
Kemudian pilih kolom yang berisi nama kota pada atribut tabel misalkan NAME
Klik tombol Search, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini:
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Kemudian Zoom Map to Selected Rows
Lihat pada Map, anda akan menemukan kota paris.

3.5.4 Query data dengan Fungsi Advance Search
Query adalah memilih dengan kategori tertentu, misalkan anda ingin melakukan pencarian yang lebih kompleks
pada Attribute Table anda misalkan jumlah Negara dengan penduduk lebih dari 1000 dan katagori lainnya. Anda dapat
menggunakan fungsi Advance Search pada Attribute Table.


Pada jendela tabel atribut pilih Advance Search, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Maka seharusnya akan tampil jendela berikut:

GIZ-DecGG | Bappeda Province NTB






Gambar diatas menunjukkan jendela query builder yang berisi bagian-bagian yaitu Field, Values, dan Operator,
dan SQL where clause yang mana merupakan kolom yang berisi statement untuk menjalankan query.
Field berisi daftar semua atribut pada tabel atribut yang akan dicari untuk ditambahkan pada SQL where clause
.klik dua kali untuk menambahkan pada SQL where clause
Value berisi nilai-nilai yang yeng terkandung dalam atribut pada tabel atribut.
Operator berisi semua operator yang dapat digunakan. Untuk menambahkan operator pada kolom SQL where
clause pilih operator yang sesuai untuk penggunaan beberapa operator dapat ditunjukan pada contoh berikut:
1. Misalkan Anda ingin mencari Negara dengan Jumlah Populasi diatas 10,000,000 Anda dapat
menggunakan operator (=, >, <....dll)
Ekspresi SQL :

2. Misalkan Anda ingin mencari Negara dengan jumlah penduduk di atas 10juta jiwa yang memiliki mata
uang Dollar. Ekspresi yang dapat digunakan yaitu:
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apabila operator OR yang dipilih hasil pencarian yang akan tampil adalah negara dengan penduduk
di atas 10juta jiwa dan negara dengan mata uang Dollar.
Apabila operator NOT yang dipilih maka hasilnya yaitu bukan merupakan nilai yang dipilih.
Cobalah untuk mengganti AND dengan OR dan NOT untuk melihat perbedaannya.

3. Misalkan anda ingin mencari Negara dengan mata uang Rupee dan Euro anda dapat menggunakan
operator IN, sebaliknya apabila anda ingin mencari negara yang yang tidak menggunakan matauang
tersebut anda dapat menggunakan operator NOTIN
Ekspresi yang dapat digunakan yaitu:

4. Misalkan anda ingin mencari Negara yang menggunakan Mata uang jenis Dollar,seperti Australian
Dollar, US Dollar, dll. Anda dapat menggunakan operator LIKE dan ILIKE dimana ILIKE tidak terpengaruh
terhadap besar kecilnya huruf (Case Sensitive)
ekspresi yang dapat digunakan yaitu:

3.6

Mengatur Maptips

Maptips juga dapat digunakan untuk melihat data atribut, untuk mengatur data yang ditampilkan oleh maptips dapat di
atur dengan cara berikut:
1. Pada layer anda klik kanan > Properties
2. Kemudian pada jendela properties pilih tab General
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3.

Pada Display field pilih atribut yang ingin anda tampilkan pada Maptips anda, misalkan jumlah penduduk. Maka
pada display field anda harus memilih atribut TOTPOP00
4. Klik OK.
5. Zoom in di negara mana saja yang anda inginkan, misalkan Cina
6. Klik ikon Maptips
pada Toolbar
7. Arahkan kursor ke Negara Cina maka anda akan mengetahui informasi jumlah penduduk Negara cina.
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3.7

Jarak Kumulatif

Dapatkah kita menjawab pertanyaan “Berapa Jarak dari Jakarta ke Singapore??”
Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan Measure Tools
1. Klik ikon Measure Line
2. Klik Singapore dan Jakarta

3. Maka akan tampil jarak kumulatif dari Singapore ke Jakarta.

3.8

Skala

Skala adalah perbandingan antara jarak pada model (peta) dan jarak sebenarnya dilapangan. Mengatur skala dalah
salah satu cara yang dapat digunakan mengatur zoom karena skala dapat berperan sebagai Zoom level.
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Skala pada peta tersebut ditampilkan pada Toolbar di bagian bawah jendela utama Quantun GIS.

3.9

Membuat Bookmarks

Bookmark adalah salah satu alat navigasi yang praktis. Bookmark berfungsi untuk menyimpan informasi zoom dan pan
pada suatu kondisi tertentu. Sehingga kita bisa dengan mudah menampilkan zoom dan pan itu kembali.
Contoh penggunaan Bookmarks adalah sebagai berikut:
1. Zoom in pada Negara Philippines

2. Klik NewBookmarks pada Toolbars
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3. Pada kotak dialog Boorkmark klik Add , kemudian isi nama Bookmarks pada kolom Nama lalu tekan Enter pada
keyboard anda lalu tutup kotak dialog tersebut.

4. Kembali ke Map Project anda, klik Zoom Full untuk melihat peta secara keseluruhan.
5. Untuk melihat Bookmarks yang telah anda buat tadi. Klik Show Bookmarks
Kemudian pilih Bookmarks dengan nama Phillipines, lalu klik Zoom to

6. Maka seharusnya tampilan pada peta anda seperti gambar dibawah ini.
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