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MODUL 

 7 

SIPAT DATAR 

 

 

Di modul sebelumnya telah diterangkan tentang pengadaan jaring kerangka 

horisontal dengan menggunakan metode poligon. Dari pengukuran dengan metode 

poligon tersebut dihasilkan rangkaian titik-titik kontrol pemetaan yang berada pada 

sistem koordinat bidang datar tertentu, atau lazim disebut bidang planimetris X,Y. 

Sementara itu, permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak beraturan, atau bervariasi 

ketinggiannya terhadap bidang datar, sehingga akan menjadi sebuah problem dalam 

menyajikan di atas peta.  

Dalam menyajikan permukaan bumi yang bervariasi ketinggiannya, diperlukan 

bidang referensi tinggi untuk menyatakan tinggi titik-titik yang akan dipetakan. 

Dalam dunia pemetaan, biasa diambil permukaan air laut rata-rata (mean sea level) 

sebagai bidang referensi tinggi jika letak daerah yang dipetakan di sekitar garis pantai. 

Tetapi untuk daerah yang letaknya jauh dari garis pantai (pedalaman pulau/kontinen), 

bisa digunakan bidang geoid sebagai bidang referensi tinggi. Geoid adalah suatu 

bidang ekuipotensial atau bidang nivo yang mempunyai nilai potensial yang sama 

dengan permukaan air laut rata-rata. Pada bidang ekuipotensial, garis arah gaya berat 

akan tegaklurus daripadanya, sehingga tinggi suatu titik diukur sepanjang garis arah 

gaya berat tersebut. 

Dalam pekerjaan memetakan objek-objek yang berada di permukaan bumi, 

seringkali dilaksanakan dengan teliti untuk memperoleh peta yang representatif dan 

dapat dipercaya keakuratannya sesuai dengan kebutuhan. Untuk memenuhi ketelitian 

dimaksud, maka kerangka dasar pemetaannya harus diselenggarakan dengan baik, 

dalam arti kualitasnya baik, maka kemungkinan peta yang dihasilkan akan baik 

kualitasnya. Sebaliknya, jika kerangka dasarnya berkualitas tidak baik, maka peta 

yang dihasilkannya pun akan tidak baik kualitasnya. Hal ini berlaku untuk kerangka 

dasar horisontal dan kerangka dasar vertikal, tanpa terkecuali.  

 Dalam Modul mata kuliah Ilmu Ukur Tanah ini dibahas pengukuran tinggi 

dengan menyipat datar untuk pengadaan jaring kerangka dasar vertikal pemetaan. 
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Setelah mempelajari Modul 7 secara umum Anda diharapkan mampu mengetahui cara 

pengadaan jaring kerangka dasar vertikal untuk pemetaan. Secara khusus, Anda 

diharapkan dapat : 

a. menyebutkan definisi dan macam cara pengukuran tinggi;  

b. menyebutkan cara mengoreksi alat penyipat datar; 

c. menyebutkan cara penempatan alat sipat datar dalam pengukuran; 

d. menyebutkan metode sipat datar untuk pengadaan jaring kerangka vertikal 

pemetaan, dan mampu melakukan penghitungan jaring kerangka dasar 

vertikal;  

e. menyebutkan kontrol kualitas pengukuran jaring kerangka vertikal dengan 

berbagai orde menyipat datar; dan  

f. menyebutkan macam sumber kesalahan dalam menyipat datar. 
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SIPAT DATAR 

 

 

A. Realita Fisis Bumi dan Referensi Tinggi 

Permukaan bumi tidak beraturan. Sepintas, lautan merupakan permukaan 

yang teratur, tetapi ternyata massa tubuh bumi tidak terdistribusi secara seragam 

sehingga lautan pun menunjukkan variasi arah vertikal sebagaimana di daratan 

terdapat gunung-gunung, bukit-bukit, dan lembah-lembah. Secara sederhana, kita 

bisa mereferensikan pengukuran-pengukuran topografi (permukaan tanah) pada 

permukaan laut rata-rata dan berasumsi bahwa permukaan bumi datar (level). 

Namun, anggapan itu hanya berlaku pada jarak-jarak pendek (Gb-7.1). Untuk jarak-

jarak panjang/jauh, apa yang dikatakan level itu ternyata melengkung, sementara 

garis bidik berupa garis lurus (Gb-7.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis level mengarah tegak lurus dengan arah gravitasi karena didefinisikan 

dengan gelembung nivo. Karena permukaan bumi adalah permukaan yang relatif 

H H H 

Gb-7.1   Permukaan ‘level’ pada jarak pendek 

Gb-7.2   Permukaan ‘level’ pada jarak  panjang 

 

P 

P Garis level pada titik P 

Garis level pada titik P 
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bulat, arah garis level akan berbeda antara satu titik dengan titik lainnya (Gb-7.3). 

Jika pengukuran dilakukan pada tak berhingga titik, garis level akan membentuk 

permukaan level.  Permukaan level ini salah satunya dinamakan geoid. 

Geoid didefinisikan sebagai bidang ekuipotensial yang mirip dengan 

permukaan laut rata-rata. Tidaklah persis sama antara geoid dengan permukaan laut 

riil karena permukaan laut masih dipengaruhi pasang surut dan arus. Air mengalir 

dari satu tempat ke tempat lainnya karena ada perbedaan jarak vertikal terhadap 

level. Karena geoid merupakan permukaan ekuipotensial, potensial gravitasi 

sembarang titik pada permukaan itu besarnya sama, dan arah-arah gravitasi 

sembarang titik akan tegak lurus terhadap geoid. Jika bumi terdiri atas terusan-

terusan (kanal) yang saling terhubung ke lautan secara bebas, dengan anggapan 

tidak ada pengaruh pasang surut dan  arus laut,  permukaan air lautan  dan  kanal-

kanal tersebut akan membentuk geoid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesungguhnya, bidang ekuipotensial di bumi itu banyak, jumlahnya tak 

berhingga dan saling melingkupi. Geoid hanyalah salah satu di antaranya. Geoid 

dipilih sama dengan permukaan laut rata-rata karena permukaan tersebut sesuai 

dengan realitas fisis bumi (Gb-7.4). 

Arah garis 

gravitasi vertikal 

lokal 

Garis 

level 

Permukaan 

“level” bumi 

Gb-7.3  Arah garis level 
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Jika tubuh bumi seragam dan permukaan topografi tidak ada, geoid 

membentuk model bumi teratur berupa „elipsoid  oblate’ dengan pusatnya  di pusat 

massa bumi. Namun, kondisinya tidaklah demikian. Geoid dipengaruhi oleh variasi 

densitas massa bumi (Gb-7.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang 

ekuipotensial 

Geoid, bidang 

ekuipotensial yang 

berimpit pada permukaan 

laut rata-rata 

Gb-7.4. Bidang ekuipotensial 

Elipsoid  

rata-rata 

Geoid 

Vertikal lokal 

Kekurangan 

massa 
Kelebihan massa 

Gb-7.5  Permukaan geoid dipengaruhi oleh massa bumi 
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Jika densitas massa tinggi, geoid berada di bawah permukaan elipsoid. Sebaliknya, 

jika densitas massa rendah, geoid berada di atas permukaan elipsoid.  

Penyimpangan geoid terhadap elipsoid bisa mencapai 100 meter, dan disebut 

sebagai undulasi geoid atau ketinggian geoid. 

 

B. Definisi dan Macam Cara Pengukuran Tinggi 

Pengukuran tinggi adalah penentuan beda tinggi antara dua titik. Bila beda tinggi 

antara titik A dan titik B diketahui sebesar ΔH, sedang tinggi titik A sebesar HA, maka 

tinggi titik B: 

HB = HA + ΔH ……………………………………………. (7.1) 

Beda tinggi antara titik A dan B diartikan sebagai jarak antara dua bidang nivo yang 

melalui titik A dan titik B. Secara global, bidang nivo adalah bidang yang 

melengkung mengikuti kelengkungan bumi. Tetapi jika jarak antara A dan B tidak 

terlalu jauh, maka bidang-bidang nivo itu bisa dianggap mendatar.   

Pada pengkuran secara terestris, beda tinggi antara dua titik dapat ditentukan 

dengan tiga cara, yaitu: 

1) cara barometris 

2) cara trigonometris; dan  

3) cara menyipat datar. 

Dari ketiga cara di atas, cara barometris merupakan cara yang terkasar, sedangkan 

cara menyipat datar merupakan cara yang paling teliti.  

Pengukuran tinggi secara barometris menggunakan barometer sebagai alat 

pengukur utama, sebagai alat pengukur tekanan udara. Beda tinggi antara titik A dan 

titik B mempunyai hubungan yang erat dengan tekanan udara di kedua titik. Beberapa 

koreksi terhadap pembacaan barometer diperlukan untuk mencapai hasil yang teliti, 

seperti koreksi suhu dan kelembaban udara. Untuk itu diperlukan alat tambahan 

berupa termometer dan higrometer. 
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 Pada penentuan beda tinggi secara trigonometris, diperlukan alat pengukur sudut 

vertikal (heling/zenith), yaitu theodolit. Berikut ini ilustrasi dari pengukuran beda 

tinggi secara trigonometris. 

 

Gb-7.6   Pengukuran beda tinggi secara trigonometris 

Misalkan akan ditentukan beda tinggi antara titik A dan B, maka di itik A ditempatkan 

theodolit / total station, dan di titik B ditempatkan target bidikan. Alat di titik A akan 

mengukur sudut miring/heling. Bila sinar cahaya dari A ke B lurus, maka sudut 

miring = h, dan sudut zenith = z. Misal jarak mendatar titik A dan B diketahui sebesar 

s, maka beda tinggi (ΔH) antara titik A dan titik B sebesar: 

    ΔH = s tan h atau: ΔH = s cotan z  ………………….. (7.2) 

Untuk jarak yang jauh, cara trigonometris ini akan mendapati kesulitan bahwa 

sinar cahaya dari A ke B, atau dari B ke A, tidak lurus tetapi melengkung akibat sinar 

melewati lapisan-lapisan udara yang mempunyai suhu yang berbeda atau 

kelembabannya berbeda, sehingga sinar datang menuju ke teropong akan terbiaskan. 

Akibatnya, sudut vertikal yang diukur tidak lagi sebesar h atau z, tetapi lebih besar 

daripada itu. Inilah kelemahan dari cara penentuan beda tinggi menggunakan cara 

trigonometris. 

Berbeda dengan penentuan beda tinggi secara barometris dan trigonometris, 

penentuan beda tinggi secara menyipat datar menempatkan garis bidik yang dibuat 

mendatar supaya dapat digunakan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik. Jika 

kita kenali lebih seksama, pada nivo tabung alat ukur dijumpai suatu garis lurus yang 

dapat mendatar dengan ketelitian tinggi, atau disebut garis arah nivo. Maka garis 
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arah nivo yang dapat mendatar ini dapat digunakan untuk mendatarkan garis bidik di 

dalam teropong dengan cara menempatkan nivo tabung di atas teropong, dan 

mengatur gelembung nivo tersebut seimbang di tengah-tengah. Hal inilah yang 

menjadi syarat utama untuk alat ukur penyipat datar / waterpass, yaitu garis bidik di 

dalam teropong harus dibuat sejajar dengan garis arah nivo.   

C. Penyipat Datar Sederhana Tanpa Teropong 

Penyipat datar sederhana berupa selang karet berdiameter 10 mm. yang ujungnya 

dipasang dua tabung gelas yang diberi skala bacaan milimeter. Panjang selang bisa 

mencapai 125 meter. 

 

Gb-7.7   Selang tabung gelas penyipat datar sederhana 

Alat perlu diisi dengan air, yang sebelumnya telah dibersihkan/dikosongkan dari 

gelembung-gelembung udara. Kedua tabung gelas kemudian dibawa masing-masing 

ke dua titik yang akan ditentukan beda tingginya. Ditunggu beberapa saat hingga 

permukaan air dalam keadaan betul-betul tenang, baru bisa dibaca tinggi permukaan 

air pada kedua tabung gelas beberapa kali. Selisih antara dua rata-rata pembacaan 

akan menjadi beda tinggi antara kedua titik. Ketelitian yang bisa dicapai sekitar 1 - 2 

mm. Alat ini banyak digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, 

pelabuhan, kanal, dan bangunan gedung.  

Alat penyipat datar sederhana lainnya yang sering kita lihat di lokasi 

pembangunan gedung adalah batang ukur A dan mistar B yang diberi skala dalam 

desimeter.  
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Gb-7.8   Batang ukur dan Mistar skala 

Batang ukur A harus dapat dibuat mendatar dengan sebuah nivo tabung, di mana garis 

alasnya harus sudah sejajar dengan garis arah nivo. Alat ini hanya digunakan dalam 

penentuan beda tinggi untuk jarak-jarak yang pendek. Untuk jarak-jarak panjang, 

harus digunakan alat penyipat datar yang diperlengkapi dengan teropong. 

 

D. Alat Survei Penyipat Datar dan Cara Mengoreksinya 

 

Penyipat datar (waterpass) yang masih diproduksi untuk survei pengukuran 

sekarang ada dua tipe, yaitu: 1) tipe otomatis, dan 2) tipe laser. Dalam modul 

pelajaran ini hanya dijelaskan tipe otomatis.  

 

Gb-7.9   Waterpass tipe otomatis 

Untuk tipe otomatis, di dalam alat terdapat prisma yang bisa berputar sedemikian rupa 

mengikuti arah garis gaya gravitasi, sehingga menjaga garis bidik akan mendatar atau 

sejajar dengan garis arah nivo. Sekali pun demikian, tetap saja pada tipe ini terdapat 

sekrup koreksi diafragma untuk mengoreksi alat. 

Sebelum alat waterpass dipakai, perlu dipastikan bahwa garis bidiknya sejajar 

dengan garis arah nivo. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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1. Buat tiga penggal garis masing-masing 30 meter pada lintasan yang lurus. Tandai 

di tanah keempat titik tersebut dengan paku payung, yaitu titik A, I, B dan II.  

2. Dirikan statif dan pasang waterpass di titik I. Atur gelembung nivo waterpass 

dengan sekrup ABC hingga seimbang di tengah-tengah. 

3. Dirikan tegak rambu ukur di titik A dan titik B. 

4. Bidikkan teropong waterpass ke rambu A, baca benang tengah (misal = a).  

5. Bidikan teropong waterpass ke rambu B, baca benang tengah (misal = b).  

6. Pindahkan waterpass di titik II, atur gelembung nivo waterpass dengan sekrup 

ABC hingga seimbang di tengah-tengah. 

7. Bidikkan teropong waterpass ke rambu A, baca benang tengah (misal = c).  

8. Bidikan teropong waterpass ke rambu B, baca benang tengah (misal = d).  

 

Gb-7.10   Pemeriksaan garis bidik sejajar garis arah nivo 

9. Jika garis bidik sudah sejajar dengan garis arah nivo, maka a-b sama dengan c-d. 

Tetapi jika tidak sama, perlu dilakukan koreksi.  

10. Untuk mengoreksi alat sehingga garis bidik sejajar dengan garis arah nivo, 

terlebih dahulu dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

y = 3/2 a - 3/2 b - 1/2 c + 3/2 d  …………………………. (7.3) 
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11. Selanjutnya, arahkan garis mendatar diafragma ke titik y dengan memutar sekrup 

koreksi diafragma.  

12. Sebagai tindak pengecekan, arahkan garis bidik ke rambu B, maka garis mendatar 

diafragma harus ke arah angka x. Harga x didapatkan dari perhitungan:  

x = 1/2 a -1/2 b - 1/2 c + 3/2 d  ……………………………… (7.4) 

Contoh:  

Bacaan a = 1724 ; b = 1586 ; c = 2208 ; d = 1.892 

Mencari harga y  = 3/2 . 1724 - 3/2 . 1586 - 1/2 . 2208 + 3/2 . 1892 

= 1941 mm. 

Mencari harga x  = 1/2 . 1724 - 1/2 . 1586 - 1/2 . 2208 + 3/2 . 1892 

= 1803 mm. 

13. Periksa sekali lagi dengan mengulang cara sama, hingga a-b sama dengan c-d. 

E. Cara Penempatan Waterpass untuk Penentuan Beda Tinggi  

Penentuan beda tinggi antara dua titik dapat dilakukan dengan tiga cara 

penempatan alat ukur waterpass, bergantung pada keadaan lapangan.  

Cara pertama, alat ukur ditempatkan di atas salah satu titik, misal titik B. Tinggi alat 

waterpass (garis bidik teropong) di atas titik B diukur dengan rambu.  

 

Gb-7.11   Waterpass ditempatkan di salah satu titik  

Setelah dilakukan pengaturan waterpass (gelembung nivo di tengah-tengah), garis 

bidik diarahkan ke rambu ukur yang diletakkan di titik A. Misal pembacaan pada 

rambu ukur sebesar b, maka angka b menyatakan jarak angka b itu dengan alas 

rambu. Maka beda tinggi antara titik A dan titik B adalah:  

ΔH = b - a  ………………………………………..  (7.5) 
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Cara kedua, waterpass ditempatkan antara titik A dan titik B, sedang di titik A dan 

titik B ditempatkan dua rambu ukur. Jarak dari alat ukur penyipat datar ke kedua 

rambu diperkirakan sama, serta tidak perlu berada di lintasan lurus penghubung AB.  

 

Gb-7.12   Waterpass ditempatkan di antara dua rambu ukur 

Garis bidik diarahkan ke rambu A dan dibaca b (belakang), selanjutnya diarahkan ke 

rambu B dan dibaca m (muka). Maka beda tinggi antara titik A dan titik B adalah:  

ΔH = b - m   ………………………………………………. (7.6) 

Cara ketiga, waterpass ditempatkan di belakang salah satu titik A atau titik B, atau di 

luar lintasan AB. Pada gambar di bawah, waterpass ditempatkan di belakang titik B.  

 

Gb-7.13   Waterpass di belakang lintasan dua rambu ukur 

Garis bidik diarahkan ke rambu A dan dibaca b (belakang), selanjutnya diarahkan ke 

rambu B dan dibaca m (muka). Maka beda tinggi antara titik A dan titik B adalah:  

ΔH = b - m  ……………………………………………….. (7.7) 

Dari tiga cara di atas, penempatan waterpass di tengah-tengah dua rambu yang 

memberi hasil paling teliti, karena kesalahan yang mungkin masih ada dari 
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pengaturan alat dapat saling mengkompensasi, apalagi jika jarak antara waterpass ke 

kedua rambu dibuat sama maka pengaruh tidak sejajarnya garis bidik terhadap garis 

arah nivo akan hilang.  

Untuk menjadi perhatian, dalam hitungan beda tinggi antara dua titik (ΔH), selalu 

diambil pembacaan rambu belakang dikurangi rambu muka (b-m). Jika (b-m) > 0, ini 

berarti bahwa titik muka lebih tinggi daripada titik belakang. Sebaliknya, jika (b-m) < 

0, ini berarti bahwa titik muka lebih rendah daripada titik belakang.  

F.  Metode Sipat Datar untuk Pengadaan Jaring Kerangka Vertikal  

Untuk menentukan tinggi titik-titik berdasarkan suatu titik referensi tinggi, cara 

menyipat datar dapat dilakukan dengan cara: 1) menyipat datar memanjang, dan 2) 

menyipat datar kring.  

1) Menyipat Datar Memanjang 

Cara menyipat datar memanjang biasa dilakukan bila jarak antara dua titik A dan 

B sangat berjauhan, sehingga rambu-rambu ukur tidak dapat dilihat dengan jelas dan 

pembacaan menjadi tidak teliti, atau keadaan lapangan sedemikian rupa hingga garis 

bidik waterpass tidak dapat memotong rambu-rambu ukur. Maka jarak antara dua titik 

A dan B harus dibagi dalam jarak-jarak yang lebih pendek, sekitar 30 hingga 60 

meter.  

 

Gb-7.14   Menyipat datar memanjang 

Sebuah rambu ukur p ditempatkan di atas titik A, dan rambu ukur q ditempatkan 

sedemikian rupa pada lintasan AB di titik 1. Alat waterpass didirikan di titik M1 

dengan jarak yang kira-kira sama dari rambu p dan rambu q, selanjutnya dibaca 
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rambu p dan q, misal didapatkan bacaan b1 dan m1. Catat bacaan-bacaan tersebut pada 

suatu formulir. 

Selanjutnya, pindahkan alat ukur waterpass ke titik M2, sedangkan rambu p 

dipindahkan ke titik 2. Rambu q hanya diputar di titik 1 secara perlahan. Selanjutnya 

dibaca rambu q dan r, misal didapatkan bacaan b2 dan m2. Catat bacaan-bacaan 

tersebut pada suatu formulir. Pekerjaan ini diulang-ulang hingga sampai di titik B. 

Pada pengukuran menyipat datar yang menuntut ketelitian tinggi, biasa dilakukan 

pengukuran pergi - pulang. Berikut ini adalah contoh hasil menyipat datar memanjang 

dengan pengamatan pergi - pulang dan hitungan tinggi yang dituangkan dalam tabel.  

Tabel 7.1  Hasil pengamatan menyipat datar memanjang pergi - pulang 

 

Titik 

Pengukuran pergi Pengukuran pulang 

belakang muka belakang muka 

bt ba / bb bt ba / bb bt ba / bb bt ba / bb 

A  

2435 

2542  

0397 

0504  

0553 

0660  

2589 

2696 

1 2328 0290 0446 2482 

1  

1152 

1247  

2758 

2852  

2557 

2652  

0951 

1046 

2 1057 2663 2462 0856 

2  

2153 

2274  

0251 

0371  

0413 

0534  

2313 

2433 

3 2033 0130 0293 2193 

3  

2246 

2293  

0205 

0250  

0354 

0400  

2395 

2442 

B 2199 0158 0307 2349 

 

Jika diketahui tinggi titik A (HA) = 345,150 meter, dan tinggi titik B (HB) = 349,520 

meter, maka untuk penghitungan tinggi titik-titik 1, 2 dan 3 perlu dilakukan perataan 

kesalahan penutup tinggi (fH) yang sebanding dengan jarak slag. Tahapannya: 

1) Hitung selisih tinggi antara titik A dan titik B (ΔHAB). Dari data di atas, dapat 

dihitung ΔHAB = HB - HA = 4,370 m.  …………………………. (7.8) 

2) Hitung beda tinggi tiap slag (ΔH), baik pengukuran pergi maupun pulang. 

Tuangkan dalam tabel hitungan seperti tabel di bawah. 

3) Hitung jarak tiap slag (d) pada pengukuran pergi, dan tuangkan dalam tabel. 
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4) Hitung beda tinggi rata-rata (ΔH), dan dijumlahkan total beda tinggi rata-rata 

(ƩΔH) = 4,373 m.     ……………………………… (7.9) 

5) Hitung besarnya kesalahan penutup tinggi (fH) = ƩΔH - ΔHAB = 0,003 m. 

6) Koreksikan fH pada tiap beda tinggi slag sebanding dengan jarak tiap slag: 

kHi = di/Ʃd.(-fH) ………………………………………… (7.10) 

7) Hitung tinggi titik 1, 2 dan 3 dengan hitungan secara berantai: 

H1 = HA + ΔHA1 + kHA1 

H2 = H1 + ΔH12 + kH12 

H3 = H2 + ΔH23 + kH23 

Cek: HB = H3 + ΔH3B + kH3B  ………………………………… (7.11) 

Jika HB hasil hitungan (pengecekan) sama dengan HB data awal, maka hitungan 

dinyatakan benar.  

Tabel 7.2  Penghitungan menyipat datar memanjang pergi - pulang 

Titik Pengukuran pergi  

(mm) 

Jarak 

slag  

(m) 

Pengukuran pulang  

(mm) 

Beda tinggi  

(m) 

Beda 

tinggi 

rata-rata 

Koreksi 

(kH) 

Tinggi 

titik 

belakang muka belakang muka pergi pulang 

A          345,150 

 2435 0397 42,8 0553 2589 2,038 -2,036 2,037 -0,001  

1          347,186 

 1152 2758 37,9 2557 0951 -1,606 1,606 -1,606 -0,001  

2          345,579 

 2153 0251 48,2 0413 2313 1,902 -1,900 1,901 -0,001  

3          347,479 

 2246 0205 18,6 0354 2395 2,041 -2,041 2,041 0  

B   Ʃd = 

147,5 

  ƩΔH = 

4375 

ƩΔH = 

4371 

ƩΔH = 

4,373 

fH = 

0,003 

349,520 

349,520 
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2) Menyipat Datar Kring/Loop 

Metode menyipat datar kring biasa dilakukan pada jaring yang membentuk 

poligon tertutup. Pada jaring ini, titik awal dan titik akhirnya merupakan satu titik 

yang diketahui ketinggiannya. Misal pada gambar berikut, titik A mempunyai 

ketinggian 144,450 meter. Berdasar tinggi titik A akan ditentukan tinggi titik 1, 2, 3.  

 

 

 

 

Gb-7.15   Menyipat datar kring 

Berikut ini adalah contoh hasil menyipat datar kring dengan pengamatan pergi - 

pulang yang dituangkan dalam tabel pengamatan:  

Tabel 7.3   Hasil pengamatan menyipat datar kring pergi - pulang 

 

Titik 

Pengukuran pergi Pengukuran pulang 

belakang muka belakang muka 

bt ba / bb bt ba / bb bt ba / bb bt ba / bb 

A  

1534 

1643  

1497 

1606  

1550 

1659  

1589 

1698 

 1425 1388 1440 1479 

1  

1152 

1249  

1758 

1856  

2557 

2654  

1951 

2048 

 1055 1661 2459 1853 

2  

1753 

1858  

1698 

1803  

2368 

2474  

2313 

2419 

 1647 1592 2262 2207 

3  

1846 

1900  

1330 

1384  

2439 

2494  

1923 

1977 

 1792 1276 2384 1869 

A         

 

untuk penghitungan tinggi titik-titik 1, 2 dan 3 perlu dilakukan perataan kesalahan 

penutup tinggi (fH) yang sebanding dengan jarak slag. Tahapannya: 

A 

1 
2 

3 

arah 

pengukuran 
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1) Hitung beda tinggi tiap slag (ΔH), baik pengukuran pergi maupun pulang. 

Tuangkan dalam tabel hitungan di bawah. 

2) Hitung jarak tiap slag (d) pada pengukuran pergi, dan tuangkan dalam tabel. 

3) Hitung beda tinggi rata-rata (ΔH), dan jumlahkan total beda tinggi rata-rata 

(ƩΔH) = 0,003 m. 

4) Hitung besarnya kesalahan penutup tinggi (fH) = ƩΔH = 0,003 m. 

5) Koreksikan fH pada tiap beda tinggi slag sebanding dengan jarak tiap slag: 

kHi = di/Ʃd.(-fH) 

6) Hitung tinggi titik 1, 2 dan 3 dengan hitungan secara berantai: 

H1 = HA + ΔHA1 + kHA1 

H2 = H1 + ΔH12 + kH12 

H3 = H2 + ΔH23 + kH23 

Cek: HA = H3 + ΔH3A + kH3A 

Jika HA hasil hitungan (pengecekan) sama dengan HA data awal, maka hitungan 

dinyatakan benar.  

Tabel 7.4   Penghitungan menyipat datar kring 

Titik Pengukuran pergi  

(mm) 

Jarak 

slag  

(m) 

Pengukuran pulang  

(mm) 

Beda tinggi  

(m) 

Beda 

tinggi 

rata-rata 

Koreksi 

beda 

tinggi 

Tinggi 

titik  

(m)  

belakang muka  belakang muka pergi pulang 

A          144,450 

 1534 1497 43,8 1550 1589 0,037 -0,039 0,038 -0,001  

1          144,487 

 1152 1758 38,9 2557 1951 -0,606 0,606 -0,606 -0,001  

2          143,880 

 1753 1698 42,2 2313 2368 0,055 -0,055 0,055 -0,001  

3          143,934 

 1847 1330 21,6 1923 2438 0,517 -0,515 0,516 0  

A   Ʃd = 

146,5 

    ƩΔH = 

0.003 

fH = 

0,003 

144,450 

144,450 
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G. Kontrol Kualitas Pengukuran Menyipat Datar 

Kualitas dari pengukuran menyipat datar dapat ditinjau dari kesalahan penutup 

tingginya, yaitu beda antara ΔH hitungan dengan ΔH referensi. Terdapat toleransi 

kesalahan penutup tinggi pada pengukuran menyipat datar. Toleransi ini ditetapkan 

berdasarkan orde/tingkatan jaring kerangka vertikal yang akan diadakan (Basuki, 

1991): 

 Orde primer mempunyai toleransi  :   4 mm.√L 

 Orde sekunder mempunyai toleransi :   8 mm.√L 

 Orde tersier mempunyai toleransi  : 12 mm.√L 

dalam hal ini: L = jumlah jarak slag dalam satuan kilometer. 

 

Contoh:  

Dalam hitungan sipat datar pada tabel terakhir di atas, harga kesalahan penutup 

tingginya (fH) sebesar 0,003 m (3 mm), sedangkan total jarak slag (Ʃd) sebesar 146,5 

m. Misal pengukuran menyipat datar tersebut dalam kategori pengadaan orde tersier, 

maka besarnya toleransi dapat ditentukan: 

Toleransi = 12 mm. √L = 12 mm. √0,1465 = 4,59 mm. 

Dengan harga kesalahan penutup tinggi sebesar 3 mm, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengukuran sipat datar sudah baik, karena kesalahan tersebut tidak melebihi 

toleransinya. 

H. Sumber-sumber Kesalahan pada Menyipat Datar 

Sebagaimana kemungkinan kesalahan yang terjadi pada pengukuran pada 

umumnya, kesalahan pada pengukuran menyipat datar juga dapat digolongkan ke 

dalam blunder/kesalahan kasar, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Ditinjau 

dari sumber kesalahannya, dapat disebabkan oleh: 

a) kesalahan yang ada pada alat yang digunakan; 

b) kesalahan karena keadaan alam; dan 

c) kesalahan akibat si pengukur sendiri. 
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a) Kesalahan yang ada pada alat yang digunakan 

Kesalahan yang bersumber dari alat sipat datar (waterpass) dan rambu ukur adalah: 

1) Kesalahan garis bidik tidak sejajar dengan garis arah nivo pada waterpass 

Alat ukur yang digunakan dalam menyipat datar adalah waterpass dan rambu 

ukur. Untuk alat waterpass, kesalahan yang utama adalah yang berhubungan dengan 

syarat utama, yaitu garis bidik tidak sejajar dengan garis arah nivo. Seperti diketahui, 

bahwa untuk mendapatkan beda tinggi antara dua titik, rambu ukur yang diletakkan di 

atas dua titik itu harus dibidik dengan garis bidik waterpass yang mendatar. Jika 

kondisi garis bidik tidak sejajar dengan garis arah nivo, maka akan terjadi kesalahan 

dalam penghitungan beda tinggi.  

Sebagai contoh pada gambar di bawah ini, di mana terjadi kesalahan garis bidik 

tidak sejajar dengan garis arah nivo.  

 

Gb-7.16   Kesalahan garis bidik tidak sejajar dengan garis arah nivo 

Pada gambar di atas, pembacaan rambu ukur di titik A dan titik B dalam kondisi garis 

bidik yang mendatar (sejajar dengan garis arah nivo) masing-masing adalah a0 (di 

rambu A) dan b0 (di rambu B). Andaikan garis bidik tidak sejajar dengan garis arah 

nivo, misal garis bidik miring dan membentuk sudut sebesar α terhadap garis arah 

nivo, maka pembacaan di kedua rambu akan menjadi a dan b. Hal ini memperlihatkan 

kesalahan sebesar x = a - a0 (di rambu A), dan y = b - b0 (di rambu B). 

Beda tinggi antara titik A dan B sama dengan a0 - b0. Jika garis bidik tidak sejajar 

dengan garis arah nivo digunakan untuk menentukan beda tinggi, maka besarnya beda 

tinggi sama dengan a - b. Pada gambar dapat dilihat bahwa a0a = d1 tan α, dan b0b = d2 
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tan α, sehingga d1 tan α harus sama dengan d2 tan α supaya a - b sama dengan a0 - b0, 

dalam arti bahwa d1 dibuat sama dengan d2 (d1 = d2). Dengan demikian, untuk 

menghilangkan pengaruh tidak sejajarnya garis bidik terhadap garis arah nivo, 

tempatkan alat ukur waterpass di tengah-tengah kedua rambu ukur yang 

dibidik.  

2) Kesalahan pada rambu ukur 

 Di samping kesalahan yang masih mungkin terjadi pada alat waterpass, 

kesalahan juga bisa terjadi pada rambu ukur. Kesalahan itu adalah kesalahan pada 

garis nol pada rambu ukur. Ini bisa terjadi karena cacat dalam pembuatan, atau karena 

seringnya rambu ukur dipakai sehingga alas rambu ukur menjadi aus dan tidak lagi 

berada pada garis nol. Kalau kondisinya demikian, mengganti rambu ukur merupakan 

langkah terbaik. 

Tetapi apabila terpaksa sekali harus menggunakan rambu ukur yang telah aus 

alasnya, kita bisa membagi jalur pengukuran waterpassing menjadi slag-slag dalam 

jumlah yang genap dan menempatkan rambu secara berselang-seling. Berselang 

seling artinya pada slag pertama rambu ukur pertama ditempatkan di belakang, sedang 

rambu ukur kedua ditempatkan di muka, selanjutnya pada slag kedua, rambu ukur 

pertama ditempatkan di muka, sedang rambu ukur kedua ditempatkan di belakang, 

atau seperti penempatan rambu ukur lompat kijang. Dengan cara penempatan rambu 

ukur secara berselang-seling dengan jumlah slag genap dan penempatan waterpass di 

tengah-tengah kedua rambu, maka kesalahan akibat ketidaksempurnaan titik nol 

rambu akan tereliminir.     

b) Kesalahan karena keadaan alam 

Kesalahan yang bersumber dari keadaan alam dalam pengukuran waterpass adalah: 

1) Undulasi udara, yaitu fenomena pemindahan hawa panas dari permukaan bumi ke 

arah atas, atau terkesan seperti udara bergetar, sehingga rambu ukur yang dibidik 

tidak tampak jelas (kabur). Ini biasa terjadi di tengah hari yang terik. Pada kondisi 

yang demikian, pengukuran harus dihentikan dahulu karena pembacaan rambu 

ukur tidak dapat dilakukan dengan baik dan mata cepat menjadi lelah. 
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2) Tanah yang tidak stabil, akan menyebabkan statif dan rambu ukur turun/masuk ke 

dalam tanah. Langkah solusinya, hindari tanah lembek untuk mendirikan statif 

dan rambu ukur. 

c) Kesalahan akibat si pengukur sendiri 

Kesalahan yang disebabkan oleh si pengukur banyak sebabnya dan bersifat individual, 

di antaranya yang paling sering adalah: 

1) Lupa atau ceroboh dalam mengatur gelembung nivo, sehingga sumbu I tidak 

vertikal. Ini akan mengakibatkan blunder dalam pengukuran. 

2) Kurang paham dalam pembacaan rambu ukur. Ini bisa dikontrol dengan bacaan: bt 

= (ba+bb) / 2. 

3) Mata lelah, yang lambat laun akan mengakibatkan kasarnya taksiran pembacaan 

rambu ukur dan pengaturan gelembung nivo alat ukur. Ini juga bisa dikontrol 

dengan bacaan: bt = (ba+bb) / 2. 

4) Memaksa mengukur dalam keadaan udara tidak stabil akibat panas terik di tengah 

hari, atau pun pada keadaan sedang hujan, sehingga pembacaan rambu tidak jelas. 

Ini akan mengakibatkankan blunder pengukuran, sehingga perlu dihindari.  

5) Pembantu ukur tidak serius dalam menegakkan rambu ukur, dan petugas ukur asal 

baca rambu yang tidak tegak. Ini akan mengakibatkankan blunder pengukuran 

yang tidak dapat ditoleransi. Kesalahan inilah yang sebenarnya menunjukkan 

karakter buruk dari si petugas ukur dan pembantu ukurnya.  

 

Latihan 7 

 

1. Jelaskan dengan disertai gambar: gejala gravitasi pada bumi, dan istilah-istilah 

berikut ini: garis arah gaya berat dan bidang ekuipotensial! 

2. Dalam Ilmu Ukur Tanah, sebutkan dan jelaskan macam cara penentuan beda 

tinggi! 
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3. Jelaskan pengertian: a) sumbu I waterpass vertikal terkait dengan gejala gravitasi 

bumi; dan b) garis bidik sejajar dengan garis arah nivo. 

4. Jelaskan mengapa kedudukan waterpass perlu ditempatkan di tengah-tengah 

antara 2 rambu ukur dalam pengukuran? 

5. Sebutkan sumber-sumber kesalahan pada pengukuran waterpassing!  

 

Rangkuman  

Kita bisa mereferensikan pengukuran-pengukuran topografi (permukaan tanah) pada 

permukaan laut rata-rata dan berasumsi bahwa permukaan bumi datar (level). Namun, 

anggapan itu hanya berlaku pada jarak-jarak pendek. Untuk jarak-jarak panjang/jauh, 

apa yang dikatakan level itu ternyata melengkung, sementara garis bidik berupa garis 

lurus.  

Pada pengkuran secara terestris, beda tinggi antara dua titik dapat ditentukan dengan 

tiga cara, yaitu: 1) cara barometris; 2) cara trigonometris; dan 3) cara menyipat datar. 

Dari ketiga cara ini, cara menyipat datar merupakan cara yang paling teliti.  

Pada nivo tabung alat ukur dijumpai suatu garis lurus yang dapat mendatar dengan 

ketelitian tinggi, atau disebut garis arah nivo. Garis arah nivo yang dapat mendatar 

ini dapat digunakan untuk mendatarkan garis bidik di dalam teropong dengan cara 

menempatkan nivo tabung di atas teropong, dan mengatur gelembung nivo tersebut 

seimbang di tengah-tengah. Hal inilah yang menjadi syarat utama untuk alat ukur 

penyipat datar (waterpass), yaitu garis bidik di dalam teropong harus dibuat sejajar 

dengan garis arah nivo.   

Kualitas dari pengukuran menyipat datar ditinjau dari kesalahan penutup tingginya, 

dengan toleransinya ditetapkan berdasarkan orde/tingkatan jaring kerangka vertikal 

yang akan diadakan berdasarkan total jarak slag. 

Sumber kesalahan pada waterpassing: a) kesalahan yang ada pada alat yang 

digunakan; b) kesalahan karena keadaan alam; dan c) kesalahan akibat si pengukur 

sendiri. 
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Tes Formatif  7 

 

1. Pada Ilmu Ukur Tanah berlaku asumsi: 

a. Permukaan level mengikuti kelengkungan bumi 

b. Permukaan level mendatar 

c. Garis arah nivo melengkung 

d. Sumbu I waterpass mengikuti bidang ekuipotensial 

2. Metode pengukuran beda tinggi secara terestris yang paling teliti adalah: 

a. Trigonometris 

b. Tachimetri 

c. Barometris 

d. Sipat Datar 

3. Syarat utama pengukuran dengan alat penyipat datar adalah: 

a. Sumbu I vertikal 

b. Nivo-nivo seimbang 

c. Garis bidik sejajar dengan garis arah nivo 

d. Garis bidik lurus membidik ke rambu ukur 

4. Pada pengukuran waterpassing, hitung beda tinggi antar A dan B (dalam satuan 

meter), dengan bacaan benang tengah ke A (1456), dan ke B (1567): 

a. 0,123 

b. 1,123 

c. 0,111 

d. 1,111 

5. Dalam pengukuran, kedudukan waterpass antara dua rambu ukur sebaiknya: 
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a. di salah satu titik berdiri rambu 

b. di titik yang mempunyai jarak yang berimbang ke kedua rambu ukur 

c. di luar rentang kedua rambu 

d. bebas 

6. Dalam mengukur beda tinggi dengan waterpass, diutamakan: 

a. Akurasi bacaan 

b. Dilaksanakan dengan cepat 

c. Masuk toleransi 

d. Kerapian 

7. Toleransi pengukuran menyipat datar untuk orde tersier adalah: 

a. 2 mm √L 

b. 4 mm √L 

c. 8 mm √L 

d. 12 mm √L 

8. Kesalahan yang potensial pada waterpassing yang diakibatkan dari alam sekitar 

adalah: 

a. Panas bumi 

b. Cuaca terik 

c. Udara dingin 

d. Mendung  

9. Kesalahan yang potensial pada waterpassing yang diakibatkan dari si pengamat 

adalah: 

a. Memakai kacamata 

b. Mata minus 

c. Mata plus 

d. Tidak paham pembacaan rambu ukur 

10. Kesalahan waterpassing yang diakibatkan oleh kecerobohan si pengamat adalah:  
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a. Mendirikan rambu ukur dengan tidak vertikal. 

b. Mendirikan waterpass tidak di tengah-tengah kedua rambu ukur 

c. Tidak menggunakan waterpass otomatis 

d. Mengukur di tengah hari yang mendung. 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif 7 yang ada pada 

halaman akhir modul ini.  Hitunglah jawaban  Saudara yang benar (B), hitunglah 

tingkat penguasaan Saudara  dengan formula berikut ini: 

Tingkat penguasaan = B / N x 100%  

N adalah jumlah soal 

Contoh:   

Jawaban yang benar 7, maka 

Tingkat penguasaan = 7/10 x 100% =  70 %    

Jadi, penguasaan Saudara = 70 % 

Jika penguasaan Saudara sama dengan atau lebih dari 80%, Saudara dapat 

melanjutkan pada modul berikutnya. Jika penguasaan Saudara yang benar kurang dari 

80%,  Saudara sebaiknya membaca kembali modul 7 di atas, utamanya bagian yang 

belum Saudara kuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 

 8 

PENGUKURAN DAN PEMETAAN 

SITUASI-TOPOGRAFI 
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Isi, ketelitian dan penggunaan peta mempunyai hubungan yang erat dan 

bergantung pada skalanya. Menurut skalanya, peta dapat dibagi menjadi 

(Wongsotjitro, 1977): 

a. peta-peta teknis dengan skala sampai dengan 1:10.000; 

b. peta-peta topografi dengan skala 1:10.000 hingga 1:100.000; dan 

c. peta-peta geografi atau peta-peta ikhtisar dengan skala lebih kecil daripada 

1:100.000. 

Peta-peta teknis dibuat dengan skala besar untuk menginformasikan keadaan 

permukaan bumi secara lebih detail dan jelas, sehingga menuntut ketelitian yang 

tinggi dalam pengukurannya. Peta-peta teknis biasanya dibuat untuk merencanakan 

dan melaksanakan pekerjaan teknis, seperti: pembangunan gedung, jalan raya, jalan 

kereta api, kanal, dam, jembatan, dan lain-lain. Dalam pekerjaan teknis pendaftaran 

tanah, peta-peta kadaster dibuat dengan skala besar, sehingga menurut skalanya dapat 

dikategorikan sebagai peta teknis. Jika disajikan pada lembar peta, skala dipilih dan 

disesuaikan dengan besar kecilnya bidang tanah.  

Dalam pelajaran Ilmu Ukur Tanah ini, fokus dipelajari bagaimana melakukan 

pemetaan pada skala besar. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk pengukuran 

juga akan mendukungnya, seperti: theodolit, waterpass, pita ukur, dan rambu ukur. 

Pengukuran dan pemetaan skala besar dimaksud adalah pengukuran dan pemetaan 

situasi topografi. Peta situasi-topografi biasa disebut sebagai „peta umum‟ atau „peta 

induk‟, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan teknis perencanaan, dengan skala besar, 

peta ini biasa digunakan sebagai „peta dasar‟. Melalui pembuatan peta situasi-

topografi ini, diharapkan praktikan akan memahami pengukuran dan pemetaan 3D 

daripada permukaan bumi. 

Dalam Modul 8 mata kuliah Ilmu Ukur Tanah ini dibahas pengukuran dan 

pemetaan situasi-topografi dengan skala besar. Setelah mempelajari Modul 8, secara 

umum Anda diharapkan mampu mengetahui cara melakukan pengukuran dan 
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pemetaan siatuasi-topografi dengan skala besar. Secara khusus, Anda diharapkan 

dapat : 

a. menyebutkan definisi pengukuran dan pemetaan situasi-topografi;  

b. menyebutkan dan melaksanakan metode pengukuran situasi-topografi; dan 

c. menyebutkan dan melaksanakan pemetaan situasi-topografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUKURAN DAN PEMETAAN SITUASI-

TOPOGRAFI 
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A. Definisi 

Pengukuran situasi-topografi adalah pengukuran yang bertujuan untuk 

memetakan situasi detail dan keadaan permukaan bumi. Pengukuran situasi 

mempunyai arti sebagai pengukuran detail-detail kenampakan yang ada di permukaan 

bumi. detail yang dimaksud adalah detail yang bersifat alamiah dan detail yang 

dihasilkan oleh budidaya manusia. Contoh detail alamiah adalah: bukit, gunung, 

pegunungan, pantai, teluk, tanjung, sungai, rawa, dan telaga. Contoh detail hasil 

budidaya manusia adalah: rumah, gedung, jalan raya, jalan kereta api, jembatan, 

kanal, drainase, pelabuhan, lapangan, taman, pagar, dan bidang tanah.    

Kata „topografi‟ berasal dari bahasa Yunani: topos = lapangan, dan grafos = 

penjelasan tertulis. Jadi kata „topografi‟ berarti penjelasan tertulis tentang lapangan. 

Lapangan di sini bisa diartikan sebagai kondisi permukaan tanah, yaitu bentuk 

permukaannya, naik-turunnya, kecuraman/keterjalannya, ketinggian/kedalamannya. 

Kondisi permukaan bumi di peta disajikan dalam bentuk garis-garis kontur. Garis 

kontur adalah garis yang setiap titik pada garis tersebut mempunyai ketinggian yang 

sama. Penarikan garis kontur di peta didasarkan pada interpolasi daripada titik-titik 

tinggi hasil pengukuran. Pembuatan garis kontur ini berkaitan erat dengan skala peta, 

di mana ditentukan interval kontur adalah 1/2.000 x angka skala peta. 

Setiap pekerjaan pemetaan selalu mempunyai tujuan, sehingga dalam kegiatan 

pengukurannya harus dikompilasi detail-detail yang perlu disajikan dalam peta 

nantinya. Tidak setiap detail kenampakan akan disajikan pada satu peta. Dengan 

demikian, peta merupakan bentuk abstraksi atau bentuk ringkas daripada permukaan 

bumi, sebagaimana tujuan daripada pemetaan itu sendiri. Contoh peta situasi-

topografi Kampus STPN yang disajikan dengan skala besar hanya menginformasikan 

detail: jalan, bangunan/gedung, lapangan olah raga, lapangan upacara, taman, pagar, 

dan naik turunnya permukaan tanah.   

 

 

 

B. Pengukuran Situasi-Topografi 
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Pengukuran situasi-topografi membutuhkan titik-titik jaring kerangka dasar 

pemetaan untuk mengikat setiap detail yang akan dipetakan. „Mengikat detail‟ bisa 

diartikan sebagai pengukuran dan penghitungan koordinat titik detail agar posisinya 

berada pada satu sistem koordinat dengan kerangka dasar pemetaannya. Kerangka 

dasar pemetaan ini berupa jaring kerangka horisontal (titik-titik poligon) dan jaring 

kerangka vertikal (titik-titik kerangka ketinggian). Cara untuk pengadaan titik-titik 

poligon telah diterangkan pada Modul 6, sedang cara pengadaan titik-titik kerangka 

tinggi telah diterangkan pada Modul 7.  

Pengukuran situasi-topografi biasa dilakukan dengan cara tachimetri, tacheos = 

cepat, metry = mengukur, yang berarti: tachimetry = mengukur dengan cepat. Dengan 

cara ini, theodolit ditempatkan di salah satu titik yang telah mempunyai harga 

koordinat (x,y) dan ketinggian (H). Harga koordinat  tersebut masing-masing 

diperoleh dari pengukuran poligon, dan harga ketinggiannya dari pengukuran 

menyipat datar. Sementara itu di setiap titik detail yang akan ditentukan koordinatnya 

didirikan target bidikan. Target bidikan ini berupa rambu ukur.  

Untuk mempermudah dalam administrasi pengukuran dan pekerjaan pemetaan 

nantinya, perlu dibuat sketsa pengukuran. Di sketsa pengukuran ini menerangkan 

tentang kondisi lapangan daripada posisi relatif setiap titik detail yang akan diukur 

terhadap titik-titik ikatnya. Sketsa yang baik akan lebih memudahkan pekerjaan 

pengecekan hitungan koordinat titik detail dan memperlancar pekerjaan ploting titik 

detail di muka peta.  

Pada cara tachimetri, bisa digunakan metode polar untuk mengikat titik-titik 

detail. Ada dua metode polar yang biasa digunakan: 1) dengan unsur sudut dan jarak; 

atau 2) dengan unsur asimut dan jarak.  

1) Dengan unsur sudut dan jarak 

Mengikat detail dengan metode polar dengan unsur sudut dan jarak berarti 

menggunakan data sudut dan jarak ukuran untuk menghitung harga koordinat atau 

menentukan posisi titik detail. 
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Gb-8.1  Mengikat detail dengan unsur sudut dan jarak 

Pada gambar di atas diilustrasikan dua titik poligon (A dan B), di salah satu titik 

tersebut (titik A) didirikan theodolit. Setelah set up theodolit di titik A, arahkan 

bidikan ke titik B dengan bacaan piringan horisontal diset 0
0
0‟0”. Berikutnya, 

teropong diarahkan ke titik detail a, di mana sudah berdiri rambu ukur. Baca rambu 

ukur berturut-turut bt, ba dan bb. Usahakan bt merupakan bilangan yang mudah, misal 

2000, 1500, 800, sehingga bidikan (benang mendatar diafragma) diarahkan ke angka 

yang mudah tersebut. Setelah membaca rambu ukur, baca piringan horisontal (Hz), 

piringan vertikal (V), dan ukur tinggi alat theodolit di atas titik A (ti). 

Dari pengamatan satu titik detail a tersebut, dapat dihitung koordinatnya dengan 

rumus berikut: 

Xa = XA + d.sin (αAB+S)  = XA + d.sin (αAB+Hz) 

Ya = YA + d.cos (αAB+S)  = YA + d.cos (αAB+Hz)  

Za = ZA + d.tan h + ti - bt       …………………… (8.1) 

dalam hal ini: 

d = 100 (ba - bb) cos
2
h  = jarak titik poligon A ke titik detail a 

S = sudut horisontal BAa (besarnya = Hz) 

h = heling garis bidik = (90
0
-V) untuk bacaan B, (V-270

0
) untuk bacaan LB 

Demikian diamati dan dihitung untuk setiap titik detail, sehingga semua titik detail 

yang diamati akan mempunyai harga koordinat.  

B 

A 

a 
s 

d 
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2) Dengan unsur asimut dan jarak 

Mengikat detail dengan metode polar dengan unsur asimut dan jarak berarti 

menggunakan data asimut dan jarak ukuran untuk menghitung harga koordinat atau 

menentukan posisi titik detail. Cara ini hampir sama dengan yang pertama, yaitu 

mengikat dengan unsur asimut dan jarak. Hanya saja, sewaktu dilakukan pengikatan 

detail, koordinat dari titik-titik ikat (titik-titik poligon) sudah tersedia atau telah 

selesai dihitung koordinatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gb-8.2   Mengikat detail dengan unsur asimut dan jarak 

Pada gambar di atas, dua titik poligon (A dan B) telah mempunyai koordinat dan 

ketinggian (X,Y,H). Di salah satu titik tersebut (titik A) didirikan theodolit. Setelah 

set up theodolit di titik A, arahkan bidikan ke titik B dengan bacaan piringan 

horisontal diset sesuai besarnya asimut AB (αAB). Berikutnya, teropong diarahkan ke 

titik detail a, di mana sudah berdiri rambu ukur, dan dibaca bt, ba dan bb. Setelah 

membaca rambu ukur, baca piringan horisontal (Hz), piringan vertikal (V), dan ukur 

tinggi alat theodolit di atas titik A (ti). 

Dari pengamatan satu titik detail a tersebut, dapat dihitung koordinatnya dengan 

rumus berikut: 

Xa = XA + d.sin Hz 

Ya = YA + d.cos Hz  

Za = ZA + d.tan h + ti - bt  ………………………………………….. (8.2) 

dalam hal ini: 

A 

a 
αAa 

d 

B U 
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Hz = bacaan piringan horisontal yang harganya sama dengan asimut Aa (αAa) 

Demikian diamati dan dihitung untuk setiap titik detail, sehingga semua titik detail 

yang diamati akan mempunyai harga koordinat.  

Contoh di atas adalah pengukuran untuk satu titik detail, sehingga yang menjadi 

pertanyaan: bagaimana memilih titik detail sehingga objek yang ada di atas 

permukaan tanah beserta naik turunnya permukaan tanah dapat dipetakan? Berikut ini 

penjelasannya: 

1) Dalam mendirikan rambu ukur di titik detail, alas rambu harus diletakkan di 

tanah, tidak di atas suatu benda/objek yang tidak mewakili ketinggian permukaan 

tanah sekitarnya. 

2) Untuk detail jalan, titik detail yang diambil adalah titik-titik sepasang di kanan-

kiri jalan. Jika ada belokan atau lengkungan jalan, maka diambil titik-titik detail 

yang mewakili belokan atau lengkungan jalan tersebut.  

3) Untuk detail bangunan/gedung, titik detail yang diambil titik-titik pojok atapnya 

sehingga mewakili bentuk atap bangunan jika dilihat dari udara di atas bangunan. 

4) Untuk detail taman, titik detail yang diambil titik-titik yang mewakili objek-objek 

di taman, seperti jalan, lingkaran air mancur, dan sebagainya. 

5) Untuk detail pagar, titik detail yang diambil adalah titik-titik di ujung pagar yang 

lurus. Jika ada belokan atau lengkungan pagar, maka diambil titik-titik detail 

yang mewakili belokan atau lengkungan pagar tersebut.  

6) Untuk detail lapangan olah raga, titik detail yang diambil titik-titik pojok 

lapangan sehingga mewakili bentuk lapangan olah raga tersebut. Jika berupa 

lapangan yang meluas seperti lapangan upacara atau lapangan bola, perlu 

dilakukan pengukuran griding. Pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan 

angka tinggi pada titik-titik detail ketinggian yang menyebar di tengah lapangan. 

 

C. Pemetaan Situasi-Topografi 
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Peta situasi topografi menyajikan segala kenampakan yang terdapat pada 

permukaan bumi, beserta topografi tanahnya yang digambarkan dengan garis-garis 

kontur. Setiap pemetaan akan mempunyai tujuan, sehingga kenampakan diabstraksi 

menjadi lebih sederhana (terkompilasi) untuk menjaga agar peta tetap informatif. 

Pemetaan situasi-topografi bisa dilakukan pada skala sangat besar, misal 1:250. 

Berdasarkan hasil pengukuran teliti seperti telah disampaikan di atas, dilakukan 

pemetaan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Siapkan format „muka peta‟ pada kertas milimeter (millimeter block). 

2) Beri tanda grid setiap 10 centimeter. 

3) Beri harga absis dan ordinat pada setiap tanda grid di sisi kiri dan sisi bawah dari 

muka peta. Harga absis dan ordinat pada tiap grid merupakan bilangan-bilangan 

yang habis dibagi dengan interval gridnya. Misal pada skala peta 1:250, maka 

untuk interval grid sebesar 10 cm akan setara dengan 25 meter di lapangan, 

sehingga harga absis dan ordinat grid adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 

25. Pemberian harga absis dan ordinat ini dengan memperhitungkan harga absis 

dan ordinat dari titik-titik poligon, sehingga diharapkan semua objek atau detail 

yang diukur bisa dipetakan di lembar yang dibuat. Dengan kata lain perlu dicari 

harga absis dan ordinat tengah peta dengan menggunakan harga rata-ratanya. 

Xrata2 = (Xmin + Xmax) / 2  

Yrata2 = (Ymin + Ymax) / 2  ………………………….. (8.3) 

keterangan: 

Xmin dan Xmax: absis terkecil dan terbesar dari titik-titik poligon 

Ymin dan Ymax: ordinat terkecil dan terbesar dari titik-titik poligon 

4) Mulai mengeplot titik-titik poligon berdasar harga koordinatnya dengan bantuan 

mistar. Selanjutnya hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus putus-putus 

sehingga tergambar poligonnya. Beri nama titik-titik poligon sesuai dengan yang 

dicatat di formulir pengukuran dan formulir hitungan, dan diberi garis bawah 

serta angka ketinggian. Contoh:      

 

P1 

100,809 
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5) Ploting dilanjutkan untuk titik-titik detail jalan, bangunan, dan lainnya. Untuk 

memandu ploting detail, bisa dilihat sketsa pengukurannya. Jika suatu titik detail 

telah berhasil diplot, beri angka ketinggian pada setiap titik detail yang telah 

diplot, di mana titik hasil ploting akan bertindak sebagai tanda koma dari angka 

ketinggiannya. Contoh: 34.12 mempunyai arti sebagai titik detail dengan 

ketinggian tiga puluh empat koma dua belas meter. Hubungkan titik-titik detail 

tersebut dengan garis-garis lurus sehingga tergambar bentuk-bentuk detail 

sebagaimana keadaan di lapangan, seperti jalan, bangunan, dan lainnya. 

6) Beri nama objek/detail sesuai dengan keadaan lapangan, contoh: LAPANGAN 

TENIS, GEDUNG LABORATORIUM. 

7) Ploting titik-titik detail hasil pengukuran griding, dan beri angka ketinggian 

sebagaimana titik-titik detail sebelumnya. 

8) Setelah semua titik detail beserta ketinggiannya diplot, tarik garis kontur dengan 

interval 1/2.000 x 250 = 0,125 meter. Interval kontur adalah selisih tinggi antara 

dua garis kontur yang berdekatan. 

Terdapat ketentuan dalam penarikan garis kontur ini, bahwa satu garis kontur 

tidak berpotongan dengan yang lain, tidak saling bersilangan, tidak bercabang, 

dan tidak berhenti di tengah area yang dipetakan. Garis kontur yang ditarik 

mempunyai ketinggian tertentu, yang mana angka ketinggian tersebut merupakan 

bilangan yang habis dibagi dengan interval konturnya. 

Penarikan kontur dapat dilakukan secara matematis, semi-matematis, maupun 

grafis. Menurut ketelitiannya, cara matematis merupakan cara yang memberi 

akurasi yang paling baik, sedangkan cara grafis paling rendah akurasinya karena 

interpolasi dalam penarikan kontur dilakukan dengan pengiraan atau penaksiran 

saja. 

9) Beri kotak „muka peta‟, dan kotak „keterangan peta‟ di sebelah kiri daripada 

„muka peta‟. Di dalam kotak „keterangan peta‟ meliputi: Judul Peta, Arah Utara, 

Skala Peta, Legenda, Tanggal pembuatan peta, Pembuat peta, Pemeriksa peta, 

dan Instansi STPN beserta logonya. 
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Latihan 8 

1. Jika digunakan theodolit analog, jelaskan cara tachimetri dalam mengukur 

/mengikat titik detail topografi dengan cara polar: unsur sudut dan jarak! Sertai 

dengan gambar! 

2. Jelaskan cara tachimetri dalam mengukur/mengikat titik-titik detail topografi 

dengan cara griding! 

3. Jelaskan cara pengeplotan titik-titik detail ke lembar millimeter block! 

4. Jelaskan cara menarik garis kontur secara grafis pada peta skala 1: 250! 

Rangkuman  

Setiap pekerjaan pemetaan selalu mempunyai tujuan, sehingga dalam kegiatan 

pengukurannya harus dikompilasi detail-detail yang perlu disajikan dalam peta 

nantinya. Tidak setiap detail kenampakan akan disajikan pada satu peta. Dengan 

demikian, peta merupakan bentuk abstraksi atau bentuk ringkas daripada permukaan 

bumi, sebagaimana tujuan daripada pemetaan itu sendiri.  

Kata „topografi‟ berasal dari bahasa Yunani: topos = lapangan, dan grafos = 

penjelasan tertulis. Jadi kata „topografi‟ berarti penjelasan tertulis tentang lapangan. 

Lapangan di sini bisa diartikan sebagai kondisi permukaan tanah, yaitu bentuk 

permukaannya, naik-turunnya, kecuraman/keterjalannya, ketinggian/kedalamannya.  

Kondisi permukaan bumi di peta disajikan dalam bentuk garis-garis kontur. Garis 

kontur adalah garis yang setiap titik pada garis tersebut mempunyai ketinggian yang 

sama.  

Penarikan garis kontur di peta didasarkan pada interpolasi daripada titik-titik tinggi 

hasil pengukuran. Pembuatan garis kontur ini berkaitan erat dengan skala peta, di 

mana ditentukan interval kontur adalah 1/2.000 x angka skala peta. 

Tes Formatif  8 

1. Peta teknis dibuat dalam skala: 

a. besar 

b. sedang 
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c. kecil 

d. tidak tentu, bergantung pada kebutuhan 

2. Interval kontur pemetaan ditentukan: 

a. 1/2.000 x angka skala peta 

b. 1/2.000 x lebar peta 

c. 1/2.000 x panjang peta 

d. 1/2.000 x skala peta 

3. Untuk mengeplot titik-titik detail tepat di muka peta diperlukan informasi: 

a. Absis dan ordinat titik detail 

b. Absis dan ketinggian titik detail 

c. Ordinat dan ketinggian titik detail 

d. Letak relatif terhadap titik-titik detail lainnya 

4. Posisi titik dalam pemetaan topografis ditentukan dengan informasi: 

a. Absis dan ordinat titik detail 

b. Absis, ordinat, dan ketinggian titik detail 

c. Ketinggian relatif terhadap titik-titik detail lainnya. 

d. Jarak-jarak relatif terhadap titik-titik detail lainnya 

5. Apa tujuan dari pemetaan menggunakan millimeter block?  

a. Supaya praktikan lebih menguasai pengukuran dan pemetaan topografi. 

b. Supaya praktikan lebih paham dalam pengeplotan titik demi titik detail dalam 

suatu sistem koordinat peta. 

c. Supaya praktikan lebih disiplin dalam pemetaan. 

d. Supaya praktikan menemui tantangan pekerjaan dengan kesulitan yang tinggi. 
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Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif 8 yang ada pada 

halaman akhir modul ini.  Hitunglah jawaban  Saudara yang benar (B), hitunglah 

tingkat penguasaan Saudara  dengan formula berikut ini: 

Tingkat penguasaan = B / N x 100%  

N adalah jumlah soal 

Contoh:   

Jawaban yang benar 3, maka 

Tingkat penguasaan = 3/5 x 100% =  60 %    

Jadi, penguasaan Saudara = 60 % 

Jika penguasaan Saudara sama dengan atau lebih dari 80%, Saudara dapat 

melanjutkan pada modul berikutnya. Jika penguasaan Saudara yang benar kurang dari 

80%,  Saudara sebaiknya membaca kembali modul 8 di atas, utamanya bagian yang 

belum Saudara kuasai. 

 


