
Cara Memasukkan Data GPS Ke
Peta di QGIS
Versi yang Digunakan
Versi yang digunakan dalam panduan ini adalah versi 2.14.3 ke atas. Masukan,
saran, komentar atau pertanyaan dapat dikirimkan ke syahmin@gmail.com

Bagian I. Mempersiapkan Excel Data
● Siapkan satu Excel kosong untuk memasukkan data. Kolom-kolom yang

harus ada di dalam Excel tersebut adalah: Latitude, Longitude, dan
NamaObjek (untuk nama objek yang akan ditampilkan posisinya).

● Format titik GPS yang digunakan adalah latitude dan langitude. Jika
format data yang tersedia tidak sama maka dapat menggunakan
pengubah format gratis. Salah satu fasilitas gratis yang dapat
digunakan untuk mengubah format GPS adalah
http://www.earthpoint.us/Convert.aspx dengan cara penggunaan
sebagai berikut:

1. Masukkan koordinat lokasi ke dalam kotak isian nomor satu.
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2. Klik tombol Calc yang ditandai dengan nomor dua.

3. Hasil yang dipakai adalah yang ditandai dengan nomor tiga. Untuk
kolom Latitude silahkan copy dan paste deretan angka pertama
(dalam contoh di atas adalah -05.7730556). Untuk kolom Langitude
silahkan copy dan paste deretan angka kedua (dalam contoh di atas
adalah 134.2097222). Jika ada tanda minus (tanda “-”) maka tanda
tersebut juga harus dimasukkan. Untuk tanda derajat (º) tidak perlu
dimasukkan ke dalam kolom data.

● Simpan dengan format CSV.

Jika ada permintaan konfirmasi penyimpanan seperti gambar berikut
maka klik tombol Yes.

● Tutup Excel data untuk mulai bekerja dengan QGIS

Bagian II. Proses Menampilkan di QGIS
● Buka QGIS Desktop
● Cara pertama:



■ Dari menu bagian atas pilih menu Layer --> Add Layer --> Add
Delimited Text Layer...

● Cara Kedua
■ Pilih menu Add Delimited Text Layer dari menu yang ada di

sebelah kiri.

● Pada jendela yang baru terbuka, silahkan ikuti petunjuk berikut

a. Pilih berkas yang berisi data-data GPS yang telah selesai diformat
sesuai dengan petunjuk pada bagian I dengan cara menekan
tombol Browse... (nomor satu pada gambar).

b. Untuk nomor dua: pilih Custom delimiters dan centang pilihan
Comma. Pilihan ini tidak mengikat karena menyesuaikan dengan
komputer masing-masing.

c. Untuk nomor tiga: pilih kolom yang mewakili posisi X dan Y, kalau
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mengikuti contoh pada bagian I maka X adalah Longitude dan Y
adalah Latitude.

d. Pastikan data yang ada tampil sesuai dengan kolomnya pada
bagian gambar yang ditandai dengan nomor empat. Kalau tidak
tampil maka pilihan pada nomor dua harus diganti.

e. Klik OK untuk melanjutkan, pada jendela konfirmasi klik OK lagi.

● Tampilan setelah diberikan label nama objek adalah sebagai berikut.

● Silahkan lanjutkan dengan menambahkan peta dasar dan modifikasi
lainnya.


