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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Ilmu ukur tanah adalah bagian rendah dari ilmu Geodesi, yang merupakan 

suatu ilmu yang mempelajari ukuran dan bentuk bumi dan menyajikannya dalam 

bentuk tertentu. Ilmu Geodesi ini berguna bagi pekerjaan perencanaan yang 

membutuhkan data-data koordinat dan ketinggian titik lapangan. Berdasarkan 

ketelitian pengukurannya, ilmu Geodesi terbagi atas dua macam, yaitu : 

1 GeodeticSurveying, yaitu suatusurvey yang memperhitungkan kelengkungan 

bumi atau kondisi sebenarnya. GeodeticSurveying ini digunakan dalam 

pengukuran daerah yang luas dengan menggunakan bidang hitung yaitu 

bidang lengkung (bola/ellipsoid).] 

2 PlaneSurveying, yaitu suatusurvey yang mengabaikan kelengkungan bumi 

dan mengasumsikan bumi adalah bidang datar. PlaneSurveying ini 

digunakan untuk pengukuran daerah yang tidak luas dengan menggunakan 

bidang hitung yaitu bidang datar. 

Dalam praktikum ini kita memakai PlaneSurveying (Ilmu Ukur Tanah). Ilmu 

Ukur tanah dianggap sebagai disiplin ilmu, teknik dan seni yang meliputi semua 

metoda untuk pengumpulan dan pemrosesan informasi tentang permukaan bumi 

dan lingkungan fisik bumi yang menganggap bumi sebagai bidang datar, sehingga 

dapat ditentukan posisi titik-titik di permukaan bumi. Dari titik yang telah 

didapatkan tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta. 

Dalam praktikum Ilmu Ukur Tanah ini mahasiswa akan berlatih melakukan 

pekerjaan-pekerjaan survey, dengan tujuan agar Ilmu Ukur Tanah yang didapat 

dibangku kuliah dapat diterapkan di lapangan, dengan demikian diharapkan 

mahasiswa dapat memahami dengan baik aspek diatas. 

Dengan praktikum ini diharapkan dapat melatih mahasiswa melakukan pemetaan 

situasi teritris. Hal ini ditempuh mengingat bahwa peta situasi pada umumnya 

diperlukan untuk berbagai keperluan perencanaan teknis atau keperluan-keperluan 

lainnya yang menggunakan peta sebagai acuan. 

1.2   Maksud dan Tujuan 
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Praktikum Ilmu Ukur Tanah ini dimaksudkan sebagai aplikasi lapangan dari teori-

teori dasar Ilmu Ukur Tanah yang didapatkan oleh praktikan di bangku kuliah 

seperti poligon, alat dan penggunaannya, sampai pada pembuatan peta. 

Tujuan yang ingin dicapai dari praktikum Ilmu Ukur Tanah ini adalah agar 

praktikan dapat mengetahui dan memahami dengan baik bagaimana menggunakan 

alat, mengukur poligon, mengolah data, dan penggambaran peta. 
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BAB II 

PENGENALAN ALAT 

2.1  Umum 

Pada pengukuran terdapat dua jenis unsur pengukuran, yaitu jarak dan 

sudut. Selanjutnya unsur jarak dapat dibagi dua pula, yaitu unsur jarak mendatar 

(d) dan beda tinggi (∆h). Sedangkan unsur sudut dibagi menjadi sudut sudut 

horizontal, vertical dan sudut jurusan. Sudut ini berperan penting dalam kerangka 

dasar pemetaan yang datanya diperoleh dari lapangan dengan alat yang dirancang 

sedemikian rupa konstruksinya sesuai dengan ketelitian. Alat ini dikenal sebagai 

alat ukur ruang (Theodolit). 

Sedangkan untuk mengukur beda tinggi antara dua titik atau lebih 

dipermukaan bumi digunakan alat ukur penyipat datar (waterpass). Untuk 

pengukuran jarak dari suatu titik ke titik lain dapat digunakan pita ukur, waterpass 

dengan bantuan rambu ukur, atau dengan metodaTachymetri. 

2.2  Alat Ukur Sipat Ruang (Theodolit) 

2.2.1  Konstruksi Theodolit 

Secara umum konstruksi theodolit terdiri dari 3 bahagian utama, yaitu : 

1. Bahagian Bawah. 

a.       3 sekrup penyama rata 

b.      Tabung sumbu I 

c.       Lingkaran horizontal /piringan mendatar dengan skalanya. 

2. Bahagian Tengah 

d.      Sumbu I (vertikal) 

e.       Tangan Alhidade horizontal dengan garis indeks 

f.       Nivo tabung dengan garis arahnya 

g.      Badan Pesawat 

h.      Tangan alhidade vertikal dengan garis indeks 

3. Bahagian Atas 

i.        Sumbu II / sumbu horizontal 

j.        Teropong dengan alat bidiknya 

k.      Lingkaran vertical / piringan tegak dengan skalanya 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema sederhana pesawat Theodolit. 

 

Keterangan dan fungsi bahagian-bahagian Theodolit. 

1. Garis Bidik kasar / vizier (Vizier / alat bidik) 

Untuk membidik objek secara kasar, yaitu untuk membidik objek agar bayangan 

objek masuk dalam teropong. 

2. Cincin Fokus 

Untuk mengatur diafragma, dengan memutar ke kiri atau ke kanan untuk 

memperjelas objek / memfokuskankan bayangan. 

3. Lensa Okuler 

Untuk melihat objek dengan mata, dan dengan memutar lensa ke kiri atau ke 

kanan dapat memperjelas garis salib sumbu. 

4. Mikrosekrup vertikal/Sekrup penyetel halus untuk gerak vertikal 

Untuk memutar teropong secara vertikal (apabila klem pengunci vertikel telah 

dikencangkan) untuk memposisikan objek pada perpotongan benang silang (jika 

keras, jangan dipaksa) 

5. Klem pengunci vertikal 

Untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal 

6. Nivo tabung 

Untuk menyetel posisi sumbu II pesawat secara horizontal, dan dapat diatur 

dengan 3 sekrup penyama rata. 
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7. Klem pengunci gerakan horizontal 

Untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. 

8. Dasar pesawat theodolit 

Untuk bertumpunya pesawat theodolit. 

9. Klep pembuka tutup baterai 

Untuk membuka dan memasang kotak baterai. 

10. Lensa Objektif 

Untuk mendekatkan bayangan objek agar terlihat lebih jelas. 

11. Badan pesawat 

Untuk menempatkan bahagian – bahagian pesawat. 

12. .  Kompas magnetik 

Untuk menentukan arah utara, dan dapat digunakan untuk mencari azimuth 

 

2.2.2  Cara pemasangan dan penyetelan Theodolit 

Langkah – langkah atau cara kerja pemasangan  dan penyetelan pesawat theodolit 

adalah sebagai berikut : 

1. Pasang statipdiatas titik yang tentu dipermukaan tanah sedemikian rupa 

sehingga kaki-kakinya membentuk piramida sama sisi, kencangkan sekrup 

statip, tancapkan dengan cukup kuat kedalam tanah, dan usahakan kepala 

statip sedatar mungkin, untuk memudahkan pengaturan nivo tabung dan 

nivo kotak dan pastikan titik tengah kepala statip berimpit dengan titik 

/patok. 

2. Ambil pesawat theodolit dengan hati – hati dan pasang pada kepala statip. 

3. Posisikan theodolit pada titik yang tentu (jika ada) dengan memasang 

unting – unting atau melihat alat duga optik. 

4. Jika posisi tidak tepat, kendurkan kunci kepala statip dan geser pada posisi 

yang dikehendaki, jika terlalu jauh, statip harus dicabut kembali dan 

dipindahkan. 

5. Ketengahkan gelembung nivo tabung dengan 3 sekrup penyama rata, 

dengan cara (gambar 3) sbb: 

a) Arahkan nivo tabung sejajar dengan garis penghubung sekrup A dan B 
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b) Ketengahkan gelembung nivo tabung dengan memutar sekrup A dan B 

secara bersamaan keluar sama keluar kedalam sama kedalam 

c) Setelah presisi, putar badan pesawat 90˚ 

d) Ketengahkan kembali gelembung nivo tabung hanya dengan sekrup C 

saja, (nivo kotak akan mengikut seimbang) 

e) Pastikan gelembung nivo tabung dan nivo kotak tetap ditengah-tengah 

walaupun pesawat diputar ke segala arah. 

f) Bila ternyata belum seimbang, ulangi penyetelan 5a s/d 5e. 

 

6. Bila kedua nivo telah seimbang, tekan tombol power (switch) pada 

keadaan ON, dan pesawat theodolit sudah siap digunakan(sumbu I sudah 

vertical dan sumbu II sudah horizontal). 

 

2.3  Alat Ukur Waterpass 

2.3.1  Konstruksi Waterpass 

Dalam pemakaian waterpass ini dibutuhkan alat bantu lain, yaitu baak ukur. 

Bahagian – bahagian dari alat penyipat datar (waterpass) secara sederhana dapat 

dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini : 

 Bahagian-bahagian sederhana dari pesawat Waterpass: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Pesawat Waterpass 

http://2.bp.blogspot.com/-__XRoZDuzhI/T98uro8aPVI/AAAAAAAAAHg/j8e1nooiDn4/s1600/New+Picture+(8).png
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Keterangan : 

 

1.         Lingkaran horizontal berskala, 

2.         Skala pada lingkaran horizontal, 

3.         Okuler teropong, 

4.         Alat bidik dengan celah penjara, 

5.         Cermin nivo, 

6.         Sekrup penyetel fokus, 

7.         Sekrup penggerak horizontal, 

8.         Sekrup pengungkit, 

9.         Sekrup pendatar, 

 

2.3.2  Cara Pemasangan dan Penyetelan Waterpass 

Pada dasarnya pemasangan pesawat Water pass ini hampir sama dengan 

pengaturan pemasangan pesawat Theodolit. Cuma saja pada Water pass yang 

digunakan pada praktikum ini tidak mempunyai 3 sekrup penyama rata. Tapi 

pengaturannya, yaitu dengan mengatur nivo (gelembung nivo) agar berada di 

tengah-tengah dengan sekrup pengontrol yang terdapat di dasar alat. Seandainya 

gelembung nivo sudah berada di tengah-tengah, kemudian sekrup pengunci 

(pengontrol) pada kaki tiga dikuatkan. Dan pesawat Water pass sudah siap untuk 

dipak 

Contoh perhitungan : 

 Lakukan pembacaan bak ukur sebagai berikut : 

Misalnya          : Benang Atas      = 189 

                         : Benang Bawah  = 164 

                         : Benang Tengah = 176,5 

Pembacaan bak ukur selesai dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

BA + BB = 2 BT , atau  BA - BT  =  BT – BB, atau BB = (BA+BB+BT)/3 

Untuk mendapatkan jarak optis digunakan rumus : 

(BA-BB) x 100 
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BAB III 

TEORI 

 

a. Skala 

Topografi map adalah representasi dari suatu daerah atau bagian dari 

bumi. Jarak dari dua titik yang diperlihatkan di peta harus diketahui 

dengan suatu perbandingan tertentu dengan keadaan tertentu, 

perbandingan itu disebut skala. Ada beberapa macam skala dari peta 

misalnya 1 : 1000 artinya 1 cm dipeta sama dengan 1000 cm dilapangan. 

Pemilihan skala peta tergantung daripada maksud dan penggunaan dari 

peta, hal ini karena menyangkut masalah ketelitian yang didapat dari hasil 

pengukuran. Oleh karena itu skala peta harus ditentukan terlebih dahulu 

sebelum penggambaran dimulai. 

b. Kontur 

Garis kontur adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat yang 

mempunyai ketinggian sama. Ketinggian antara dua kontur disebut 

interval kontur dan  jarak horizontal antara kedua kontur tersebut kita bisa 

menentukan kecuraman suatu lereng. Sedangkan ketinggian (elevasi) dari 

sembarang titik yang terletak antara kedua kontur bisa kita tentukan 

dengan cara interpolasi. Pada peta, garis kontur merupakan garis yang 

tertutup atau garis yang tidak boleh berhenti kecuali pada tepi peta. 

Umumnya pada setiap lima garis kontur digambarkan dengan garis yang 

lebih tebal dari yang lain (lihat contoh Gb. 2). Pada garis-garis kontur yang 

teratur dan dekat jaraknya maka garis kontur diberi angka ketinggian 

hanya terbatas pada kontur yang berjauhan jaraknya (lihat contoh Gb. 

1).Rumus perbedaan tinggi contour ialah : ½ x 1/1000 x Skala Peta.Contoh 

skala peta 1: 1000 maka perbedaan tinggi Countour : ½ x 1/1000 x 1000 = 

0,50 m.  
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Gb. 1. Garis kontur diberi angka ketinggian hanya terbatas pada kontur yang 

berjauhan araknya. 

 

Gb. 2. Setiap lima garis kontur digambarkan dengan garis yang lebih tebal 

 

Gb. 3. Kontur yang teratur dan dekat jaraknya 

12 11 10
5
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Gb. 4. Kontur yang teratur dan jaraknya agak berjauhan 

 

Angka pada garis kontur tersebut menunjukkan ketinggian dari kontur. 

Dari kontur kita dapat mengetahui bentuk konfigurasi permukaan tanah, seperti 

pada gambar 3 menunjukkan adanya suatu aliran sungai, terlihat dari gambar 

kontur yang rapat. 

c. Poligon 

Maksud dilakukan pengukuran polygon adalah untuk menentukan arah 

dan kedudukan titik-titik yang diukur. 

Perhitungan polygon tertutup terbagi dalam: 

1. Perhitungan sudut dan jarak 

2. Perhitungan azimuth 

3. Perhitungan koordinat 

 

  25

30

20

10
15

 CP 4

CP 3

CP 2

CP 1





BM

ψ = Azimut = Sudut yang  

  dibentuk dari utara yang 

              bit dari arah kanan 

 

α1 : Sudut luar 

 

α2 : Sudut dalam 
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Gb. 5 Poligon = Tali Meter 

  Sehingga syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh polygon ádalah: 

 

1. ∑S = α akhir – α awal + n. 180
0
 

2. ∑dsin α = X akhir – X awal  

3. ∑dcos α = Y akhir –Y awal  

 

Bilamana hasil pengukurn polygon ( sudut dan jarak ) tidak memenuhi syarat 

diatas maka harus di koreksi sbb : 

 

1. ∑S (sudut yg diukur)={(α akhir – α awal + n. 180
0
)}±f α 

2. ∑dsin α = {(X akhir – X awal )}±fx 

3. ∑dcos α = {(Y akhir –Y awal )}±fy 

Keterangan : 

f α = Kesalahan pada sudut yang diukur 

fx = Kesalahan pada pada proyeksi sumbu x 

fy = Kesalahan pada proyeksi smbu y 

1. Perhitungan Azimuth 

Perhitungan azmuth dapat dihitung bila sudut-sudut yang 

diperhitungkan telah memenuhi syarat dan azmuth diketahui pada 

waktu pengukuran. Pada polygon tertutup perhitungan berdasarkan 

azmuth awal ( awal) sedangkan pada polygon terbuka berdasarkan 

azimuth awal dan akhir. Sudut yang terpakai dalam perhitungan tiap-

tiap titik polygon pada praktikum ini seyogyanya dipakai sudut luar. 

2. Perhitungan Koordinat 

Syarat yang harus dipenuhi untuk menghitung koordinat adalah: 

a. Sudut telah dikoreksi untuk tiap titik. 

b. Jarak masing-masing titik pengukuran diketahui. 

c. Koordinat titik awal A (XA, YA) atau akhir Z (XZ, YZ) 

diketahui. 

Selanjutnya dengan diketahui koordinat awal, maka dapat dihitung 

koordinat titik yang diukur dengan menggunakan rumus. 
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Absis (X), Xn= Xawal + D Sin  

Ordinat (Y), Yn = Yawal + D Cos  

Dimana,  Xn atau Yn  = absis atau ordinat yang akan dicari 

Xawal atau Yawal = absis atau ordinat awal yang telah  

diketahui 

D = jarak antar titik 

CONTOH POLYGON TERTUTUP. 

 

Diketahui : suatu polygon tertutup diawali dan diakhiri pada titik A. 

Pada titik A sudut jurusan awal α p = 337
0
 00’ 18” 

Koordinat di titik A ---------------XA = - 93,64 m 

                                                     YA = +21,86 m 

Sudut yang diukur:                     Jarak terukur : didpt di lapangan. 

A = 249
0
 27’ 18”                        A – 1 =215,08 m 

1  =    99
0
 29’ 29”                       1 – 2  =264,97 m 

2  =   128
0
 00’ 16”                      2 – 3  =235,19 m 

3  =   114
0
 32’ 04”                      3 – 4  =250,39 m 

4  =   110
0
 12’ 12”                      4 – 5  =178,02 m 

5  =   138
0
 56’ 36”                      5 – A  = 231,58m 

A  =   239
0
 23’ 33” 

 Hitung Koordinat 1 s/d 5 

TABEL HASIL PERHITUNGAN POLYGON 

 nn

 N0 Ttk 

      Sudut  Polygon Sdt Jurusan 

Aimut (α) 

Jarak 

(d)(m) 

dsin α 

(∆x) 

D cos α 

(∆y) 

Koordinat Poligon 

Terukur Terkoreksi X Y 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

  α Awal 337
0
 00’ 18”      

A 249
0
 27’ 18”                         293

0
 27’ 5”     -93,64 +21,86 

 -13”  406
0
 27’ 23” 215,08 155,90 148,17   

1 99
0
 29’ 29”                        99

0
 29’ 16”                          -0,10 +0,095 62,16 170,125 

 -13”  325
0
 56’ 39” 264,97 -148,38 219,53   

2 128
0
 00’ 16”                       128

0
 00’ 4”   -0,10 +0,095 -86,32 389,75 

 -12”  273
0
 56’ 43” 235,19 -234,63 16,18   

3 114
0
 32’ 04”                       114

0
 31’ 52”                         -0,10 +0,095 -321,05 406,025 

 -12”  208
0
 28’ 35” 250,39 -119,37 -220,07   
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4 110
0
 12’ 12”                       110

0
 12’ 0”   -0,11 +0,095 -440,53 186,05 

 -12”  138
0
 40’ 35” 178,02 117,55 -133,69   

5  138
0
 56’36”                       138

0
 56’23”                         -0,10 +0,095 -323,08 52,455 

 -13”   97
0
 36’ 58” 231,58 229,54 -30,69   

A 239
0
 23’ 33” 239

0
 23’ 20”   -0,10 +0,095 -93,64 21,86 

 -13” α Akhir 337
0
 00’ 18” 1375,20     

∑ S 1080
0
 1’ 28” 1297  29  38  ∑(∆x) +0,61 -0,57 Xa-

Xa=0 

Ya-Ya=0 

f α      -  1’   28’ α akh- α awl 0 Fx -0,61 +0,57   

∑ 1080
0
 0’ 0” n.180

0
 1080

0
      

  Jumlah 1080
0
      

 

KONTROL PERHITUNGAN : 

1. Kesalahan Penutup sudut (α) 

        Untuk daerah yang diukur adalah rata 

         maka batas kesalahan maximum : 30” n  --------------n = jumlah titik 

polygon. 

        batas kesalahan : 30” "42'16    >   f α = 1’28” 

          Jadi Perhitungan memenuhi syarat ( Oke) 

2. Batas kesalahan penutup jarak ( d ) 

Batas kesalahan maxsimum ( fd) = 22 fyfx   

( fd) = 
22 057061  = 0,83m 

Batas kesalahan max tingkat III = 0,08 05,0d  

                                                       =0,08 05,020,1375   

                                                        = 2,97 m > 0,83 m 

Jadi faktor kesalahan jarak memenuhi ( oke ).  

 

d. Waterpass (Sipat Datar) 

Perhitungan waterpass dimaksudkan untuk mengetahui ketinggian suatu 

titik diatas permukaan tanah. Ketinggian disini adalah perbedaan vertical antara 

dua titik atau jarak dari bidang referensi yang telah ditetapkan kesuatu titik 

tertentu sepanjang garis vertical. 
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1. Metode dan jenis waterpass 

a. Penentuan beda tinggi antara dua titik 

Gb. 6. Waterpass dengan instrument ditengah antara 2 titik 

 

Selisih tinggi antara titik A dan titik B adalah sebesar H. Arah bidikan ke 

titik A disebut pembacaan baak belakang dan titik B disebut pembacaan 

baak muka. Untuk mengurangi kesalahan diusahakan letak instrument 

ditengah-tengah antara titik A dan B. Selisih tinggi besarnya adalah: 

ΔH  = BT Belakang – BT muka 

Dimana, BT belakang = Pembacaan benang tengah pada baak belakang 

 BT muka = Pembacaan benang tengah pada baak muka 

Jika hasil positif maka kondisi permukaan tanah dari titik A ke titik B 

naik, sebaliknya bila ΔH negative maka titik A ke titik B turun. 

Pembacaan dilakukan melalui rambu-rambu ukur yang dapat dilihat dari 

teropong. Pembacaan terlihat dalam bidang diafragma yaitu benang atas 

(BA), benang tengah (BT) dan benang bawah (BB), dimana: 

ΔH  = BT Belakang – BT muka 

Serta jarak dapat diketahui yaitu : D = (BA – BB) x 100 

 

 

 

A

H = Elevasi titik A

muka air laut sebagai bidang referensi

A

B

HB

belakang muka

HA H = HB - HA
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Angka yang tercantum menunjukkan jarak antara angka tersebut dengan 

alas mistar. 

 

 Gb. 7. Waterpass dengan istrument tidak ditengah antara 2 titik 

 

Cara lain untuk menentukan beda tinggi seperti terlihat pada Gb. 7 

instrumen ditempatkan disebelah kanan titik B atau sebelah kiri titik A 

serta titik di A dan B atau sebelah kiri titik A serta tinggi titik di A dan B 

diketahui, selisih tinggi (ΔH) besarnya: ΔH = HA - HB 

Dimana, ΔH = Selisih tinggi antara titik A dan B 

 HA = Tinggi titik A (pembacaan benang tengah di titik A) 

 HB = Tinggi titik B (pembacaan benang tengah di titik B) 

Pembacaan pada rambu di titik B bisa dianggap pembacaan muka, sedang 

pada rambu di titik A adalah pembacaan belakang. 

 

b. Pengukuran tinggi dengan garis tinggi bidik 

Apabila selisih tinggi (ΔH) telah diketahui, maka tinggi suatu titik 

dapat dicari bila tinggi titik lainnya diketahui. 

 

 

GB.8. Mendapatkan tinggi titik pengukuran untuk B bila titik A telah 

diketahui tingginya Tinggi garis vizir/bidik (tgv) adalah: Tgv =TP + TA 

HB

HA

A

B

H

Pesawat

TB=BT B

TP=BT

A

B
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Dimana, tgv = Tinggi garis vizie 

 TP = Tinggi pesawat 

 TA = Tinggi titik A 

Tinggi titik B dapat dicari yaitu    TB = tgv - BT  

Pengukuran cara ini dipakai untuk pengukuran titik detail/kipas yang akan 

diuraikan kemudian. Cara lain untuk mencari vizir adalah tgv = BT + TA 

 

c. Waterpass memanjang 

Waterpass memanjang/berantai dimaksud untuk memperoleh suatu 

rangkaian / jaring-jaring pengukuran. 

Gb. 9. Waterpass memanjang 

Untuk menentukan tinggi antara titik A dan titik B dibagi dalam jarak-

jarak yang lebih kecil. Jarak-jarak tersebut disebut 1 slag, sehingga 

pengukuran dapat dilakukan dengan mudah diteliti. 

 

  ΔH1 = b1 – m1 

  ΔH2 = b2 – m2 

  ΔH3 = b3 – m3 

  H4 = b4 – m4 

∑1
n
H = (b1+b2+b3+………+bn) – (m1+m2+m3+………+mn) 

∑1
n
H = ∑1

n
b - ∑1

n
m 

Dimana, ∑ H = Jumlah beda tinggi 

 ∑ b = Jumlah pembacaan benang tengah belakang 

 ∑ m = Jumlah pembacaan benang tengah muka 

 

H1 H2 H3 H4

b1 m1 b2 m2

b3 m3 b4 m4

A

B

1
2

3
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d. Waterpass lapangan 

Yang dimaksud dengan waterpass lapangan adalah untuk menentukan 

ketinggian dari titik-titik dilapangan sehingga mendapatkan gambaran 

lengkap tentang kedudukan tinggi dari wilayah dilapangan tersebut. 

Metode ini disebut metode koordinat kutub. Titik-titik dilapangan 

diukur sudut horizontal dan vertikanlnya serta jarak optisnya dengan 

menggunakan Theodolit. Dengan cara ini semua titik-titik dilapangan 

dapat ditentukan letak situasi maupun tingginya. Cara ini diuraikan 

lebih lanjut pada pengukuran detail. 

Contoh data Water asing: 
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e. Pengukuran detail 

Yang dimaksud dengan pengukuran detail atau pengukuran kipas 

adalah pengukuran sama benda-benda atau titik-titik dilapangan yang 

merupakan kelengkapan daripada sebagian permukaan bumi baik 

benda buatan seperti jalan, jembatan, bangunan, dsb ataupun benda 

alam seperti gunung, sungai dsb. Dari pengukuran ini kedudukan 

tinggi dari keadaan dilapangan dapat diketahui dapat digambarkan 

kembali dan akhirnya berwujud suatu peta. 

 

1) Metode pengukuran 

Metode pengukuran ada 2 macam yaitu: 

a. Metode ekstrapolasi 

b. Metode interpolasi 

Pada praktikum ini digunakan metode ekstrapolasi, dikenal ada 2 cara untuk 

menentukan titik detail yaitu dengan system koordinat orthogonal dan system 

koordnat kutub. System koordinat kutub adalah cara pengukuran yang cepat dan 

dapat mencakup daerah yang luas, alat yang dipakai adalah Theodolit. 

 

 C          

     5     

         D 

  3  4      

1 2    2   3  

 1  2        

     3     

         4 

     4     

6 A      B   

  5    1   5 

 

Gb. 10. Denah Pengukuran detail/kipas 
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Titik-titik A, B, C, D ketinggiannya diketahui dari pengukuran waterpass 

memanjang seperti yang telah dijelaskan. Pengukuran ketinggian titik-titik 

1, 2, 3, 4, 5, dst dapat dijangkau dari tiap-tiap kedudukan instrument yaitu 

dari titik-titik A, B, C, D, dst maka didapatkan kedudukan titik-titik 

detail/kipas tersebut. 

2) Pengukuran dengan jarak miring 

Untuk mengetahui kedudukan titik detail tersebut maka dapat 

dilakukan dengan pengukuran jarak miring dimana diukur dengan 

sudut vertical, horizontal dan jarak optisnya. Selisih tinggi H 

dapat dihitung dengan rumus: 

ΔH = ((BA-BB) x 100xSin αV)  (Tp-BT) 

Dimana, ΔH = selisih tinggi 

 BA, BT, BB = pembacaan baak 

 αV = sudut vertikal 

 Tp = tinggi pesawat 

 

  

Gb. 11. Pengukuran jrak miring  

Untuk mencari jarak D yaitu jarak datar antara titik tetap (A) dan titik 

detail (1) adalah sebagai berikut: D = (BA-BB) x k x Cos αV 

Dimana, D = Jarak datar 

 BA, BB = Pembacaan baak/rambu 

 k = Kontanta, diambil 100 

 αV = Sudut vertical 

 Sudut Horizontal (αH) 

BA,BT,BB(BA-BB)x100

H

Tp

V

D
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Pengukuran sudut horizontal dimaksudkan untuk mengetahui arah 

dan kedudukan dari pada titik-titik detail terhadap tetap. 

Gb. 12 Pengukuran sudut horizontal 

Pembacaan dimulai dari titik A (instrument berdiri di titik tetap) dengan 

posisi pembacaan sudut horizontal 0
o
 ke utara dan berakhir pada titik 5. Pada 

setiap arah sudut horizontal dibaca secara kumulatif, artinya besarnya sudut yang 

dicari adalah jumlah antara pembacaan titik yang diarah dengan titik yang diarah 

sebelumnya. 

Perhitungan titik kipas/detail meliputi: 

a. Mencari selisih tinggi (ΔH) antara titik tetap dengan titik kipas/detail 

b. Mencari jarak antara titik kipas dengan titik detail 

c. Mencari tinggi titik kipas/detail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 0

1

3

2

4

5

o

130

o

98

o

90

o

65

o

10

A

U
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BAB IV 

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

 

1. Pengukuran dengan menggunakan Waterpass 

 Tujuannya untuk mengukur selisih tinggi (ΔH) antara dua titik yang telah 

ditentukan sehingga apabila ketinggian titik awal diketahui maka 

ketinggian titik-titik lain dapat diketahui/dicari. 

 Alat yang digunakan : 

1. Pesawat ukur waterpass 

2. Baak ukur 2 buah 

3. Statip 

4. Pegas ukur dan perlengkapan lain (unting-unting, dll) 

 Ketentuan teknis 

1. Jarak antara 2 titik mengikat asalkan tidak terpengaruh oleh 

hambatan-hambatan, misalnya: undulasi udara, fatamorgana, 

bangunan-banguan, dsb. 

2. Pada waktu pembacaan baak ukur tidak terdiri diatas patok 

melainkan berdiri diatas tanah. 

3. Ketinggian titik awal diketahui/telah ditentukan 

4. Harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Garis vizir atau garis teropong harus // dengan garis arah nivo. 

b. Garis arah nivo harus tegak lurus dengan sumbu 1 

c. Benang saling horizontal harus tegak lurus sumbu 1 

 Langkah/tahapan praktikum 

a. Menyetel alat 

 Stabilkan kedudukan pesawat melalui setiap agar kedudukannya 

tidak bergerak. 

 Setimbangan nivo melalui sekrup penyetel (3 sekrup penyetel) 

 Putar pesawat 180
o
 sehingga berbalik arah, chek apakah nivo 

masih dalam keadaan setimbang, jika masih setimbang maka garis 

bidik // garis arah nivo. 
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 Chek sumbu 1 apakah tegak lurus garis bidik yaitu dengan cara 

mengatur unting-unting tepat diatas titik yang telah ditentukan 

sedemikian rupa hingga tidak merubah keseimbangan nivo. 

b. Pembacaan 

Pengukuran Pergi 

 

Gb.1. Pembacaan Waterpass pergi 

 Pesawat diusahakan berdiri ditengah-tengah antara 2 titik yang 

telah ditentukan. 

 Lakukan pembacaan baak muka catat benang atas, benang tengah 

dan benang bawah, dimana:   BT = ½ (BA + BB) 

 Lakukan seperti diatas untuk pembacaan baak belakang. Masukkan 

dalam formulir data yang ada. 

Pengukuran Pulang 

Gb. 2. Pembacaan Waterpass belakang 

 

 Baak tetap ditempat, geser kedudukan pesawat keatas atau 

kebawah namun alat masih tetap berdiri tadi antara 2 titik 

kemudian stel kembali seperti yang dijelaskan diatas. 

Garis bidikGaris bidik

Pembacaan pergi muka

Pembacaan pergi belakang

A
1

Garis bidikGaris bidik

Pembacaan pulang muka

Pembacaan pulang belakang

A
1
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 Lakukan pembacaan baak belakang dan baak muka seperti tadi, 

catat dalam formulir data. 

 Setelah dilakukan pengukuran pasang patok pada tempat dimana 

baak ukur tadi berdiri atau ditentukan terlebih dahulu patok 

tersebut asalkan pada waktu pengukuran baak tidak berdiri diatas 

patok. 

 Setelah selesai pesawat dipindahkan. 

Langkah diatas adalah pengukuran arah PERGI dan PULANG, cara 

pengukuran waterpass seperti ini biasanya disebut pengukuran waterpass pergi 

pulang atau lazim disebut double stand. Perlu diingat bahwa pembacaan baak 

muka atau belakang pada waktu pengukuran pergi pulang berlawanan tanda serta 

jarak pergi muka harus mendekati jarak pulang belakang dan sebaliknya jarak 

pergi belakang harus mendekati jarak pulang muka. 

 

2. Pengukuran Poligon 

 Tujuan : untuk mengetahui kedudukan suatu titik dan sudut arah dengan 

melakukan pengukuran sudut dan jarak dilapangan. 

 Alat yang digunakan : 

1. Pesawat Theodolit 

2. Pegas ukur/baak ukur 

3. Statip 

4. Yaloon 

 Ketentuan teknis 

1. Jarak tiap titik tidak terbatas kecuali apabila dipengaruhi oleh 

hambatan seperti : undulasi udara, fatamorgana dan bangunan-

bangunan. 

2. Setiap pembacaan sudut harus selalu dikontrol, sudut yang dibaca 

adalah sudut luar. 

3. Setiap penyetelan alat harus memenuhi syarat garis vizir/garis bidik 

sumbu. 

 Langkah/tahapan Poligon 

1. Menyetel alat 
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a. Dengan 3 sekrup penyetel aturlah nivo horizontal sehingga sumbu 

2 horizontal, maka garis vizir akan // sumbu 2. 

b. Membuat sumbu 1 vertikal dengan meletakkan unting-unting tepat 

diatas patok/paku yang telah diberi tanda atau dengan melihat 

dengan teropong pembidik unting-unting. 

c. Komposisi kedua hal tersebut diatas menghasilan sumbu 2 tegak 

lurus dengan sumbu 1 dan ditunjukkan dengan setimbangnya nivo 

horizontal pada pesawat (nivo tabung). 

d. Apabila nivo horizontal tersebut belum setimbang maka kedua hal 

tersebut diulangi sampai mendapatkan hasil yang sempurna. 

2. Menentukan Azimuth awal dan sudut horizontal 

a. Klem horizontal dan bawah dilepas 

b. Buat pembacaan sudut horizontal dalam posisi 0
o
0’0” dengan cara 

memutar piringan hitam (lingkaran graduasi). 

c. Kemudian klem horizontal atas dikerasakan (dikunci) 

d. Dengan pertolongan sekrup penggerak halus sudut, buat posisi 

pembacaan sudut tepat 359
o
59’60” atau 0

o
0’0” dan arahkan ke 

utara dengan bantuan kompas. 

e. Kemudian klem bawah dikeraskan (dikunci) dan klem atas dilepas. 

f. Putar pesawat searah jarum mengarah ketitik CP1 secara kasar dan 

letakkan yaloon (patok) di titik CP1 tersebut (lihat gambar), klem 

atas dikeraskan. 

g. Dengan sekrup penggerak halus horizontal teropong akan bergerak 

mendekati yaloon dan akhirnya berimpit dengan benang silang. 

Hal ini terlihat pada bidang diafragma. 

h. Catat pembacaan sudutnya (azimuth awal) 

i. Untuk pembacaan sudut horizontal pesawat dengan posisi 

pembacaan 0
o
0’0” diarahkan putar searah jarum jam arahkan pada 

titik sesudahnya (titik sesudah tempat pesawat) 
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j. Catat pembacaan sudut horizontal. 

Gb.3. Pembacaan azimuth awal dan sudut horizontal serta penempatannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM

CP2

awal

H

H

CP1

CP3

U
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CONTOH HASIL PENGUKURAN DETAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a c e g h

Diukur Pry Diukur Pry

1 2 3 4

Po 201˚16'18" 302˚18'30" 34,40 90˚ 0,138 109,862

I.Po 232˚ 5' 19'' 21,53 90˚ 0,38 -     110,24       Sdt tmr gd A

II.Po 239˚ 5'30'' 23,90 90˚ 0,189 -     110,05       Sdt utr gd A

III.Po 162˚ 25'23'' 12,00 89˚15'45" -      0,4 109,46       Sdt sel kantin

IV.Po 32˚ 16' 00'' 14,17 90˚ -      0,314 109,55       Sdt Ut kantin

P1 276˚25'18" 201˚16'18" 42,75 90˚ 0,115 109,977

I.P1 276˚25'45" 15,75 88˚35'45" 0,289 -     110,27       Sdt sel.tmr  Gdg A

II.P2 117,5˚18'25" 13,60 91˚15'06" 0,22 -     110,20       Sdt tmr GOR

P2 282˚10'25" 276˚25'18" 30,90 89˚15'45" 0,452 110,429

I.P2 194˚36'15" 4,3 89˚00'45" 0,273 110,70       Sdt brt GOR

II.P2 353˚45'07" 2,2 90˚15'06" 0,2322 110,66       Sdt sel Mushla

P3 258,5˚35'15" 282˚10'25" 20,6 88˚15'45" 1,312 111,741

I.P3 248,5˚45'18" 19,27 89˚12'30" 0,21 111,951 sdt utr gdg H

P4 290,5˚47'30" 258,5˚35'15" 27,8 89˚06'15" 0,21 111,951

P5 292˚58'30" 290,5˚47'30" 57,2 88˚12'06" 1,33 113,281

I.P5 123˚45'25" 10 90˚25'15" 0,395 112,89       Sdt ut ,brt Gdg H

II.P5 216˚35'30" 9,6 89˚15'45" 0,2677 113,55       Sdt sel gd C

III.P5 286˚58'30" 7,7 89˚15'45" 0,0452 113,24       Sdt Utr R.Sektriat

P6 308˚17'02" 292˚58'30" 53,7 90˚15'06" 0,36 113,641

I.P6 57˚31'12" 7,75 89˚00'45" 0,023 113,62       Sdt sel, brt Gd E

II.P6 298˚17'00" 10,6 90˚15'06" 0,0215 113,62       sdt utr brt Gd H

III.P6 337˚21'22" 4,75 90˚15'06" 0,058 113,70       Sdt sel tmr gdg F

P7 98˚31'20" 308˚17'02" 57 91˚10'06" 0,1 113,741

I.P7 223˚23'30" 8,5 89˚15'45" 0,251 113,99       Sdt mushola brt

II.P7 165˚23'06" 8,9 89˚15'45" 0,0145 113,73       Sdt Utr brt gd E

III.P7 35˚25'30" 12,1 90˚25'15" 0,356 113,39       Pgr Univ brt

P8 278˚12'46" 98˚31'20" 39,9 90˚25'15" 0,54 113,201

I.P8 231˚25'30" 10,3 90˚12'35" 0,167 113,37       Sdt Ut tmr gdg E

P9 98˚15'21" 278˚12'46" 10,17 88˚25'09" 1,31 111,891

P10 112˚35'30" 278˚12'46" 22,77 88˚25'09" 0,136 112,027

I.P9 139˚12'30" 17,1 89˚15'45" 0,1 112,13       Sdt tmr utr Gdg B

II.P9 269˚35'30" 21,44 89˚15'45" 0,152 112,18       sdt brt utr Gdg B

III.P9 343,5˚12'00" 11,3 89˚15'45" 0,012 112,02       Sdt sltn Pos 

IV.P9 11,5˚00'30" 11,6 89˚15'45" 0,25 111,78       Sdt pgr sisi brt

V.P9 22˚21'00" 17,5 88˚25'09" 0,356 111,67       jalan

VI.P9 31,5˚12'00" 11,8 91˚10'06" 0,21 111,82       Sdt pgar sisi tmr

P11 99˚14'36" 112˚35'30" 20,2 91˚10'06" 0,198 111,829

P12 99˚14'36" 99˚14'36" 40,46 91˚10'06" 1,212 110,617

Tinggi 

diatas titik 

nol

Ket/ Cat

Perbedaan TinggiNo 

temp

at 

berdir

i

b

Azimut

Rambu 

belakang ± 

180˚

Rambu 

muka

f

Pengambilan 

Kesamping 

atau arah kr 

tanda

Meteran Rantai

JARAK DALAM METERAN

d

Sudut 

Lereng + -
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UNIVERSITAS KADIRI 

         

 

FAKULTAS 

TEKNIK 

 

TABEL PENGUKURAN DETAIL 

        a b c d e f g h 

No tempat 

berdiri 

Azimut Pengambil

an 

Kesamping 

atau arah 

kr tanda 

JARAK DALAM METERAN 

Sudut 

Lereng 

Perbedaan Tinggi 

Tinggi 

diatas 

titik nol 

Ket/ 

Cat 
Rambu 

muka 

Rambu 

belakang 

± 180˚ 

Meteran Rantai 

+ - Diukur Pry Diukur Pry 

1 2 3 4 

                          

Po                         

 

                        

 

                        

 

                        

             

 

                        

             
P1                         

 

                        

             

             

             

 

                        

P2                         

 

                        

             

             

             

 

                        

P3                         
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FORMULIR SIPAT DATAR MELINTANG 

        A
LA

T 

A
R

A
H

 

BACAAN 
RAMBU 

BEDA TINGGI JARAK TINGGI AKHIR 
BA BT BB 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



37 

 

DATA WATERPAS MEMANJANG 

          A
LA

T 

A
R

A
H

 

BENANG TENGAH 
KONTROL 

1/2(BA+BB)=BT 
jarak 

Perbedaan 
Tinggi 

Tinggi 
Terhadap 
titik nol 

titik 
BELAKANG DEPAN Belakang Depan 
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