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Pertemuan I 
Pengenalan MapInfo 
 
 
1.1 Tujuan 

1. Mahasiswa memahami pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) 
dan konsep dasar SIG. 

2. Mahasiswa mengenal dan memahami interface dan tool-tool dalam 
MapInfo. 

3. Mahasiswa dapat mendesain peta sederhana dalam MapInfo. 
 
1.2 Materi 

1. Konsep dasar SIG. 
2. Interface dan tool-tool MapInfo. 

 
1.3 Teori 
1. Konsep Dasar SIG 
Secara definisi, Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu perangkat 
untuk megumpulkan, menyimpan, menampilkan dan mengkolerasikan data 
spatial dari fenomena geografis untuk dianalisis dan hasilnya dikomunikasikan 
kepada pemakai data untuk keperluan pengambilan keputusan. 
Data spatial adalah data yang berasal dari peta analog biasa yang didapat 
dari peta biasa, sedangkan data atribut adalah data yang disajikan dalam 
bentuk tabel yang berisi informasi dari tampilan data spatial. 
     
                                                                                                                                                       
                                                             No.    Jenis         Luas (Ha) 
 
                                                              1.      Sawah            12 
 
 
 
               Data Spatial                                   Data Atribut 
 
Kerena SIG merupakan perangkat pengolahan informasi digital berbasis 
geografis, maka masukan utama dari SIG adalah data spatial yaitu data yang 
menunjukkan pasisi, ukuran dan kemungkinan hubungan topologis (bentuk 
dan tata letak) dari obyek muka bumi. Oleh karena itu, maka salah satu 
masukan utama bagi SIG adalah data spatial yang sudah tersedia dalam 
bentuk peta, terutama lembar-lembar peta analog. 
Peta analog adalah peta yang disajikan dalam bentuk peta geografis biasa 
yang dicetak di kertas. 
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2. Interface dan Tool-Tool MapInfo 
Tampilan utama MapInfo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tool-tool Main 
 
                               Select                                     marquee select 

                     radius select                                     polygon select 

                boundary select                                     unselected all 

                      graph select                                     zoom-out 

                             zoom-in                                     grabber  

                     change view                                      hotlink    

                                   info                                      drag map window 

                                  label                                     ruler/mistar gambar 

                      layer control                                     show/hide statistics 

             show/hide legend                                      assign selected object 

              set target district                                       set clip region  

              clip region on/off 

keterangan : 
 Select = memilih obyek/mengembalikan bentuk mouse menjadi normal. 
 Radius select = memilih/blok obyek berdasarkan radius/lingkaran. 
 Boundary select =memilih/blok obyek berdasarkan bentuk obyek. 
 Graph select = memilih graph yang digunakan. 
 Marquee select = memilih/blok obyak dalam bentuk persegi empat. 
 Polygon select = memilih/blok obyek berdasarkan bentuk polygon gambar. 
 Unselect all = menandakan gambar tidak ada yang terselect. 
 Zoom-in = membesarkan gambar peta. 
 Zoom-out = mengecilkan gambar peta. 
 Grabber = mengatur posisi gambar.  
 Change view = mengganti tampilan peta berdasakan zoom. 
 Info = input informasi dari peta yang aktif. 
 Label = menampilkan label setelah diinputkan melalui info. 
 Layer control = mengontrol layer yang sedang aktif. 
 Show/hide legend = menampilkan/menghilangkan legenda peta. 
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Tool-tool Drawing 
 
                                 Symbol    Line 
                                   
                                Polyline     Arc 
 
                                Polygon    Ellipse 
 
                               Rectangle    Rouded Rectangle 
 
                               Text     Frame 
 
                                Reshape    Add Node  
 
                               Symbol Style    Line Style 
 
                               Region Style                                   Text Style 
 
Keterangan : 

• Symbol = memberikan symbol pada gambar peta. 
• Polyline = menggambar garis tidak beraturan pada peta. 
• Polygon = menggambar area peta tidak beraturan. 
• Rectange = menggambar area peta berbentuk persegi empat. 
• Text = menuliskan keterangan gambar peta. 
• Reshape = digunakan untuk edit region, polyline, lines dan untuk 

memindahkan, menambah dan menghapus nodes dalam segmen 
garis. 

• Symbol style = mengganti tampilan symbol pada peta. 
• Region style = mengganti area region peta. 
• Line = menggmbar garis lurus. 
• Arc = menggambar garis melengkung. 
• Ellipse = menggambar  area lingkaran/elips. 
• Rounded rectangle = menggambar area persegi empat. 
• Frame = membuat frame pada peta. 
• Add node = digunakan untuk menambah node pada tampilan peta, 

baik itu region, polyline dan arc. 
• Line style = mengganti model garis. 
• Text style = mengganti model tulisan.   

Tool tips : 
Polyline akan aktif bila reshape aktif. Cara kerja : klik node pada gambar 
kemudian klik add node untuk melakukan edit atau tambah node. 
Node adalah titik yang ada pada sudut lines, region, arcs. 
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Tool DBMS : 
Tool DBMS digunakan untuk membuat koneksi dengan DBMS, melakukan 
koneksi dengan data base lainnya selain Acces. 
 
 Open DBMS table                                                  Disconnect DBMS 
 
 Make DBMS table mappable                                 Unlink DBMS table 
 
 Refresh DBMS table 
            
                                      Change the symbol for a mappable DBMS table 
 
Tool-tool tambahan : 
 
 
 
 
 
  New Browser   New Mapper   New Grapher   New Layout   New Redistricter 
 
Keterangan : 

• New broser = digunakan untuk melihat isi table baru yang digunakan 
dalam gambar peta. 

• New mapper = digunakan untuk menampilkan peta baru. 
• New grapher = digunakan untuk menampilkan grafik baru. 
• New layout = nenampilkan layout baru untuk melakukan print peta. 
• New redistricter = digunakan untuk districk/tampilan umum ulang. 

 
Layer control : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layer control digunakan untuk mengontrol layer yang tampil pada layar 
monitor yang aktif. 

• Add = digunkan untuk menambah layer. 
• Remove = untuk menghilangkan layer. 
• Up = untuk menaikan posisi layer ke posisi atas. 
• Down = untuk menurunkan posisi layer ke bawah. 
• Display = untuk mengatur tampilan layer yang aktif. 
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• Label = digunakan untuk mengatur tampilan label/tulisan pada peta 
yang aktif. 

• Thematic = untuk melakukan proses thematic pada peta. 
• Hotlink = digunakan untuk menampilkan informasi pada label, objek 

pada layar dengan bantuan link (digunakan untuk tampilan layer bila 
dalam format website). 

 
1.4 Percobaan 

Menggambar Peta Baru 
1. Klik start – Program – MapInfo – MapInfo Professional 6.0 
2. Klik cencel untuk masuk Tampilan Utama MapInfo. 
  

Klik Disini  
  
 
 
 
 
 
 

3. Klik File – New Table, akan tampil tampil form berikut : 
 

Klik Disini  
 
 
 
 
 
 

Klik Create kemudian akan tampil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Isi Field Information dengan field-field :  
Name Type Width 

Nama Character 20 
Populasi Integer Default integer 
Luas Integer Default integer 

Setelah mengisi field pertama, klik Add Field, kemudian 
inputkan filed kedua kemudian field ketiga. 
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• Setelah selesai menginputkan filed-filed, klik create, kemudian 
simpan Table dengan nama peta yang akan dibuat yaitu Batas 
Wilayah, dalam folder tiap-tiap mahasiswa, kemudian klik save. 

4. Klik tool Polygon pada tool Drawing kemudian gambar wilayah yang 
ada inginkan dengan bantuan mouse dengan garis tidak terputus 
(polygon). Contoh : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Setelah gambar polygon selesai, klik tool Info pada tool Main, 

kemudian arahkan mouse Anda ke tengah gambar polygon kemudian 
klik, akan tampil : 

 
 
 
 
 
 
 

Isi semua polygon yang ada dengan inputan sbb : 
Nama Populasi Luas 

Surabaya 750000 8000 
Sidoarjo 250000 3500 
Gresik 150000 2500 

6. Klik select pada tool main untuk warna polygon, Klik polygon pertama 
kemudian klik tool Region Style pada tool Drawing akan tampil : 
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Pilih fill kemudian set pattern, foreground dan background. Dalam 
Region Style ada kotak Border, fungsinya untuk mengatur garis pinggir 
polygon, style untuk memilih bentuk garis yang diinginkan,color untuk 
menentukan warna garis, kotak width untuk mengatur ketebalan garis 
dengan pixels atau dengan angka ketebalan. Untuk melihat tampilan 
akan ditampilkan lewat Sample.  

7. Untuk menampilkan text yang telah di inputkan dapat dilakukan dengan 
klik tool label pada tool Main, kemudian klik pada polygon yang akan 
anda tampilkan textnya. Untuk menulis dalam bentuk text klik tool text 
pada tool Drawing, kemudian klik pada polygon yang anda inginkan, 
untuk mengatur tampilan huruf klik text style, seperti gambar : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk memilih pilih font, text color untuk warna background, effects 
untuk memilih type tulisan. Hasilnya dapat dilihat pada Sample. 

8. Bila polygon akan ditambah dengan gambar jalan, klik Polyline untuk 
gambar jalan tidak beraturan, line untuk jalan lurus dan Arc untuk 
gambar lengkung. 

9. Untuk symbol Anda bisa klik tool symbol pada Drawing, kemudian klik 
pada polygon yang anda inginkan, untuk merubah tampilan symbol klik 
symbol style seperti pada gambar : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Untuk mengisi info dari symbol, klik tool info pada tool main, kemudian 
isi info sesuai dengan gambar. 

10. Simpan gambar peta Anda dengan menakan gambar disket pada tool 
atau dengan cara File - Save Table (ctrl+s). 
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11. Gambar peta Anda telah selesai, contoh tampilan akhirnya seperti : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Latihan : 
Buat sebuah peta geografis dengan ketentuan sbb : 
1. Peta populasi penduduk. 
2. Tentukan sendiri Nama Daerah & Populasinya. 
3. Lengkapi peta Anda dengan keterangan : 

• polygon area / luas daerahnya. 
• jalan, sungai. 
• symbol-simbolnya gedung, sarana umum dll. 
• nama area, jalan/sungai, gedung dan sarana umum diberi 

tulisan (dengan text). 
4. Simpan semua gambar/table dalam satu folder (gunakan nim anda 

sebagai folder utama). 
5. Bila ada kesulitan hubungi instruktur Anda. 
 
 

1.6 Tugas 
Tugas ini akan digunakan sebagai bahan untuk project akhir Anda. 
1. Gambar peta penyebaran fasilitas umum yang ada di kota “X” tentukan 

sendiri nama dan bentuk kotanya, lengkapi gambar peta Anda dengan 
jalan dan sungai dengan simbol dan beri text untuk keterangannya. 

2. Carilah peta geografis, kemudian scan gambar tersebut dalam format 
JPG. 

3. Buat rangkuman tentang MapInfo 6.0 dengan singkat. 
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