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Pertemuan II 
Desain Ulang Peta 
 
2.1 Tujuan 

1. Memahami pengertian raster dan vektor. 
2. Mahasiswa dapat mendesain ulang peta dari hasil scan (raster). 
3. Dapat menyimpan database melalui MapInfo 

 
2.2 Materi 

1. Raster dan vektor. 
2. Penyajian peta SIG. 

 
2.3 Teori 
1. Raster dan Vektor 
Cara penyajian digital dari fenomena geografis di dalam komputer dapat 
dilakukan dalam dua bentuk (format) yaitu : raster (grid-cell) dan vektor. 
Format raster adalah penyejian obyek dalam bentuk rangkaian cell atau 
elemen gambar (pixel), sedangkan format vektor adalah penyejian dalam 
bentuk rangkaian koordinat, disajikan dalam bentuk koordinat dari kedua 
ujungnya. 
Tampilan format raster dan format vektor adalah sebagai berikut : 
 
                  Raster                Vektor 
                                               (x,y) 
 
 
                                                  (x,y) 
 
2. Penyajian Peta SIG 
Penyajian peta Sistem Informasi geografis (SIG) dapat dilakukan dalam dua 
proses yaitu melalui dijitasi dan penyapuan (scanning). 

1. Dengan dijitasi maka obyek-obyek di peta digambar ulang dalam 
bentuk digital mengunakan meja digitasi. Meja digitasi adalah alat 
perekam koordinat yang akan mencatat posisi-posisi dari kursor yang 
dipakai untuk menggambar ulang obyek peta.  

2. Dengan teknik penyapuan (scanning), obyek-obyek peta direkam ulang 
dengan alat optis (semacam mesin fotocopi) yang kemudian akan 
merubah data rekaman gambar kedalam format raster. 

Disamping data spatial berupa peta, maka masukan lain SIG adalah data citra 
(iamge) yang diperolah dari pemotretan dari udara maupun dari satelit ruang 
angkasa.  
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1.4 Percobaan. 
Membuka dan desain ulang file gambar. 
1. Klik start – program – mapinfo professional 6.0 akan tampil : 
 

Klik disini
 
 
 
 
 

Kemudian pilih open a table kemudian klik open setelah itu akan tampil  
 

Klik disini 
 
 
 
 
 
Klik file of type kemudian pilih raster image untuk membuka file gambar 
*.jpg. Kemudian selek nama gambar dan klik open, akan muncul 
tampilan seperti : 
 
 
 
 
Setelah Anda Klik display kemudian akan tampil : 

Klik 
di i i

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Buat layer baru dengan cara : file – new table – create. Kemudian akan 
muncul New Table Structure, kemudian isi field-field yang diperlukan : 

Name Type Width 
Nama_Kabupaten Character 20 
Luas Integer --- 

3. Setelah itu klik create, setelah muncul form create new table, tulis file 
name dengan nama Peta Jatim, pilih save as type dengan Microsoft 
Access database (*.tab), kemudian klik save. 
 
 

Klik disini 
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Akan muncul form berikut : 
 
 

Klik disini 
 
 
 
 
Klik Database untuk menyimpan database access. Berinama jatim 
setelah itu klik save. Kemudian tutup save access table dengan klik 
OK. 

4. Masuk dalam tampilan peta raster jatim yang telah dibuka, klik kanan – 
Layer Control seperti pada tampilan : 
 
 
 
 

Klik disini  Klik disini
 
 
 
Klik Add pada layers, kemudian pilih layer Peta Jatim kemudian Add. 
Klik editable (gambar pensil) untuk melakukan edit pada layer Peta 
jatim, klik OK untuk mengakhiri.   

5. Gambar ulang peta pada layar dengan menggunakan polygon pada 
Drawing, sebelum menggambar ulang zoom in besarkan dahulu 
petanya untuk gambar yang lebih teliti. 

6. Ganti warna polygon dengan warna yang berbeda, dengan cara klik 
polygon pada layar – klik region style seperti : 
 

Klik disini  
 
 
 
 
 
 
 
Klik pattern untuk memulih type arsiran, foreground untuk warna 
transparan, dan background untuk warna latar belakang. Klik OK untuk 
mengakhiri. 

7. Isi data Nama_Kabupaten dan Luas dengan menggunakan Info pada 
Main, dengan cara klik Info – klik polygon yang akan anda isi datanya 
seperti pada tampilan : 
 
 
 
 
 
Ulangi langkah diatas hingga semua data terisi. 
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Isi info peta dengan data berikut : 
Nama_Kabupaten Luas 
Pacitan 53.090 
Ponorogo 59.876 
Trenggalek 50.887 
Tulung Agung 48.653 
Blitar 62.011 
Gresik 47.000 
Malang 86.321 
Kediri 59.033 
Lumajang 58.341 
Jember 66.000 
Banyuwangi 84.073 
Bondowoso 49.176 
Situbondo 47.350 
Probolinggo 63.987 
Pasuruan 63.290 
Sidoarjo 43.967 
Mojokerto 48.640 
Jombang 46.991 
Nganjuk 49.653 
Madiun 44.785 
Magetan 43.118 
Ngawi 59.700 
Bojonegoro 76.023 
Tuban 73.765 
Lamongan 74.880 
Surabaya 37.560 
Bangkalan 59.135 
Sampang 57.900 
Pamekasan 47.551 
Sumenep 57843 

8. Setelah selesai, simpan gambar peta Anda dengan menekan save 
atau langsung klik gambar disket pada toolbar. 

9. Simpan kembali peta Anda dalam format Workspace. Dengan cara File 
– Save Workspace, simpan dengan nama Peta jatim dan letakkan 
pada folder yang berbeda. 
 

Latihan : 
Coba langkah-langkah diatas dengan peta yang berbeda. 

 
1.5 Tugas 

1. Gambar yang telah Anda scanner pada tugas Bab I, gambar ulang 
sesuai dengan langkah-langkah pada percobaan. Lengkapi gambar 
Anda dengan info yang sesuai dengan gambar. 
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