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KATA PENGANTAR 

Panduan praktikum ini disusun dalam rangka mendukung dan 

mempermudah kegiatan praktikum bagi mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) yang 

memuat prosedur-prosedur praktikum Ilmu Ukur Tanah (IUT) beserta aturan dan 

tata cara penulisan laporan pada Program Studi Teknik Sipil, UTY. 

Panduan praktikum ini, Ada kombinasi anatra bahan era pandemic dan 

pasca pandemict melalui pendekatan teoritikal dan praktikal yang bertujuan 

membuat mahasiswa dapat melaksanakan praktikum secara langsung di 

Lapangan. Dosen berkewajiban untuk tetap menjaga mutu pembelajaran 

praktikum ini dengan cara menambah kombinasi pembelajaran praktikum ini 

dengan menambahkan pengetahuan dan pelaksanaan dengan video praktikum 

yang dapat di akses pada alamat link melalui link youtube (https://

bit.ly/3m4hVqs) supaya memudahkan mahasiswa untuk memahami dan 

mengulang pembelajaran pelaksanaan praktikum kali ini. 

Dengan adanya Modul (panduan) praktikum ini, diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan 

praktikum, penggunaan dan pemeliharan alat dan fasilitas yang ada di 

laboratorium beserta tata cara penulisan laporan praktikum. 

Tim penyusun menyadari adanya kekurangan-kekurangan pada 

panduan praktikum ini maka dari itu saran dan kritik sangat diharapkan. 

Yogyakarta, Agustus 2022 

Koordinator MK Ilmu Ukur Tanah 

         Rika Nuraini. S.T., M.Eng 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM IUT 

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA 

Setiap mahasiswa yang melakukan Praktikum Ilmu Ukur Tanah, wajib mengikuti 

tata tertib sebagai berikut : 

1. Memakai pakaian rapih, sopan, bersih, nyaman dipakai, dan bersepatu.

2. Disarankan menggunakan topi, payung, beserta makanan dan minuman ketika

ada dilapangan.

3. Tidak boleh berambut gondrong dan memakai anting (untuk laki-laki).

4. Pelajari dahulu buku (modul) panduan praktikum, lalu ikuti arahan/petunjuk

dari Asisten Dosen.

5. Berdisiplin tinggi.

6. Setiap anggota kelompok/mahasiswa wajib mengikuti praktikum, jika tidak

mengikuti praktikum maka mengulang pada semester berikutnya.

7. Bersihkan dan siapkan peralatan sebelum praktikum.

8. Alat teodholit dan mistar wajib dilindungi dari terik matahari.

9. Kosentrasilah saat menjalankan praktikum.

10. Saat praktikum di larang keras untuk bercanda, tidur, merokok, dan

menggunakan HP (kecuali kepentingan mendesak).

11. Tidak meninggalkan lokasi selama proses praktikum berlangsung tanpa seijin

Asisten Dosen.

12. Saling menjaga keselamatan kerja dan kerja sama yang baik dalam satu

kelompok maupun satu kelas.

13. Bersihkan dan periksa semua alat dan kelengkapan praktikum setelah

digunakan dan kembalikan di ruang lab Ilmu Ukur Tanah dalam keadaan utuh

seperti saat pengambilan.

14. Peralatan yang rusak/hilang akibat kesalahan mahasiswa saat praktik, menjadi

tanggung jawab mahasiswa.
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PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM 
A. Umum

1. Praktikum dilakukan secara berkelompok.

2. Peminjaman alat yang akan digunakan akan dicatat oleh Asisten, dan saat

pengembalian akan dicek kembali sesuai catatan saat peminjaman.

3. Bekerjalah dengan hati-hati terhadap alat yang digunakan. Setelah selesai

praktikum, bersihkan alat-alat, susun kembali dengan baik, dan kembalikan di

ruang lab.

4. Kerusakan dan kehilangan alat akan dibebankan kepada kelompok. Janganlah

menggunakan alat diluar fungsi alat dan tanpa instruksi dari Asisten.

5. Pelajari dengan baik petunjuk mengenai percobaan yang akan dilaksanakan,

urutan pekerjaan, apa yang harus dicatat, perkiraan waktu, dan sebagainya.

6. Hal-hal yang harus dibawa saat praktikum :

a. Papan alas tulis

b. Alat tulis

c. Form pengambilan data

d. Payung minimal 2 buah

B. Laporan

1. Setiap mahasiswa harus membuat dan menyerahkan laporan. Laporan harus

diserahkan paling lambat 3 minggu setelah praktikum,

2. Laporan prektikum harus memuat antara lain :

a. Bab I Pendahuluan

b. Bab II Dasar Teori

c. Bab III Peralatan

d. Bab IV Prosedur Pelaksanaan

e. Bab V Perhitungan

f. Bab VI Kesimpulan

g. Lampiran – lampiran (sesuai dengan yang diperlukan ) antara lain : laporan

hasil praktikum, dokumentasi, peta kontur ,dsb.

h. Ketelitian pengukuran dituliskan dengan desimal sesuai ketelitian alat,

tetapi hasil hitungan pada umumnya cukup tiga angka di belakang koma.
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PEDOMAN PENULISAN LAPORAN 

PRAKTIKUM ILMU UKUR TANAH 

1. Format Laporan Praktikum Ilmu Ukur Tanah

a. Halaman judul

b. Halaman pengesahan

c. Kata pengantar

d. Lembar asistensi

e. Daftar isi

f. Laporan praktikum per Bab

g. Daftar pustaka

h. Lampiran

2. Penyusunan Isi Laporan Praktikum Tiap Bab

a. Bab I Pendahuluan

b. Bab II Dasar Teori

c. Bab III Peralatan

d. Bab IV Prosedur Pelaksanaan

e. Bab V Perhitungan

f. Bab VI Kesimpulan

3. Format Penulisan Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka laporan praktikum ilmu ukur tanah mengikuti standar

format penulisan daftar pustaka pada laporan KP dan TA yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Sains dan Teknologi UTY. 

4. Lampiran

a. Tabel pengambilan data

b. Tabel perhitungan

c. Gambar peralatan

d. Gambar proses praktikum

e. Peta kontur
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5. Format Penulisan

a. Kertas HVS A4 80gr

b. Margin : Atas : 3 cm 

Kiri : 4 cm 

Bawah : 3 cm 

Kanan : 3 cm 

(Tanpa garis tepi) 

c. Tulisan tangan, Tinta Biru

d. Lembar pembatas berwarna biru berlogo UTY dan dituliskan judul tiap Bab

e. Hard cover , warna biru Sakura 7
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PANDUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM ILMU UKUR TANAH 

PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE POLYGON 

TERTUTUP 

1. Alat

Alat yang digunakan dalam praktikum geomatika ini adalah sebagai berikut :

a. Theodolite 1 unit 

b. Statip / Tripod 1 unit 

c. Rambu ukur / mistar 1 unit 

d. Kompas 1 unit 

e. Nivo rambu ukur / mistar 1 unit 

f. Meteran 1 unit 

g. Payung 2 unit (minimal) 

h. Patok kayu 5 batang (menyesuaikan) 

i. Data board

j. Alat tulis

Untuk melakukan pengukuran tanah yang lebih luas lagi, diperlukan beberapa 

alat yang menunjang agar mendapatkan perhitungan yang tepat. Seperti yang kita 

ketahui, bentuk relief permukaan bumi tidaklah rata, sudah sewajarnya jika kita 

memerlukan alat – alat yang sesuai untuk menghitung dan mengetahui besarnya 

sudut dan jarak pada permukaan bumi. 

a. Alat: Meteran

Gambar Meteran / Pita Ukur 
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Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya 

satuan yang digunakan terdapat 2 ukuran yaitu ukuran satuan metrik (mm, cm, 

m) dan satuan inggris (inch, feet, yard). Pembacaan angka 0 ada yang dibaca

tepat diujung meteran adapula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung

meteran.

Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari 

suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk 

mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh dua orang  dimana 

salah satu berada pada titik awal atau angka 0 dan yang lain bergerak menuju 

titik akhir perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik 

tersebut. 

b. Alat: Kompas

Gambar Kompas 

Komponen utama yang ada di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran 

berskala, dimana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi 

berani, bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat 

bergerak bebas ke arah horisontal sesuai dengan arah medan magnet bumi yaitu 

utara dan selatan. 

Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan penunjuk 

arah terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu 
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arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukan pada besaran azimut (besarnya 

sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan), membuat siku – siku dan 

mengukur sudut horisontal. 

Cara penggunaan kompas yaitu pegang dan atur agar kompas dalam 

keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak  dengan bebas. Jika kompas 

memiliki cairan nivo, usahakan agar gelembung tepat berada di tengah. 

c. Alat: Klinometer

Gambar Klinometer 

Klinometer digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar 

dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar 

dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan klinometer untuk 

mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan 

sudut elevasi. 

Cara penggunaan alat ini sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Salah satu orang 

memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur. 

Sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. 
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d. Alat: Theodolite

Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran

sudut yang berupa sudut tegak (sudut vertikal) dan sudut mendatar (sudut 

horisontal). Ada 3 macam theodolit: 

1) Theodolit Reterasi: terdapat plat lingkaran skala (horizontal) yang

menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kiap.

Theodolit ini memiliki sekrup pengunci plat nonius.

2) Theodolit Repetisi: plat lingkaran skala horizontal dapat berputar sendiri

dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Terdapat sekrup pengunci

lingkaran horizontal dan juga skrup nonius.

3) Theodolit Elektro Optis: sistem penoprasian sama dengan theodolit optis

hanya saja mikroskop pada pembacaan skala lingkaran menggunakan

sistem sensor sebagai elektro optis model (alat penerima gelombang

elektromagnetis).

Gambar Theodolite 

Fungsi dari theodolit yaitu untuk pengukuran polygon, pemetaan situasi dan 

juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, theodolit juga bisa berfungsi 

seperti PPD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90°. Teropong yang ada di 

theodolit, membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi 

bangunan, theodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku –siku pada 

pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. 
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Untuk menggunakan theodolit pastikan posisikan tripod atau penyangga 

panjang pada tempat yang datar dan atur ketinggiannya sekitar tinggi dada. 

Kencangkan sekrup pengunci pada kaki penyangga panjang. Usahakan plat 

tribar (untuk meletakan theodolit) dalam keadaan datar. Letakan theodolit 

kemudian kencangkan sekrup pengunci. Atur nivo sampai sumbu I berada pada 

posisi vertikal dan atur juga nivo pada tabung agar sumbu II berada pada posisi 

mendatar, atur theodolit pada hingga berada pada posisi tengah titik ikat (BM). 

e. Alat: Waterpas (Pesawat Penyipat Datar)

Gambar Waterpass 

Waterpas atau Pesawat Penyipat Datar (PPD) adalah alat ukur optik yang 

berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih, penggunaan 

waterpas saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan 

waterpas, yaitu syarat dinamis (sumbu 1 vertikal) dan syarat statis (garis yang 

mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu 1, garis nivo tegak lurus sumbu 

1, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivo). 

Cara menggunakan waterpas ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 

tiga sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah 

ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat serta plat tempat 

dudukan waterpas tidak dalam keadaan miring. Letakan waterpas di atas plat 
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tersebut, usahakan waterpas untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. 

Atur sumbu I vertikal dan sumbu II horisontal dengan menggunakan sekrup 

penyeimbang nivo. Tepatkan gelembung nivo berada di tengah lingkaran. 

f. Alat” Global Position System (GPS)

Gambar Global Position System (GPS) 

GPS merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio 

navigasi dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi 

satelit dan pengguna dengan penerima khusus, menggunakan data satelit untuk 

memenuhi persyaratan dari posisi. Hasil yang diberikan gambar permukaan 

bumi dalam bentuk 3 dimensi (3D). 

GPS memiliki kelemahan yaitu tidak dapat digunakan pada tempat yang 

tidak mampu menerima sinyal GPS oleh antena alat penerima yang berada di 

dalam ruang, bawah terowongan atau di bawah air. 

Cara penggunaan GPS, pertama menyalakan perangkat GPS tunggu hingga 

sinyal terhubung. Atur untuk menambahkan halaman hingga muncul halaman 

Area Calculation kemudian tekan tombol start lalu enter. Jika tombol start 

berubah menjadi tombol stop, berarti GPS sudah dapat digunakan 
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g. Alat: Total Station

Gambar Total Station 

Total Station adalah alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan 

theodolit. Alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik 

dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk 

mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungankan dengan 

komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, 

arah, titik koordinat dan juga beda tinggi secara elektronis. 

Untuk menggunakan total station pastikan posisi tripod sudah stabil dan 

kuat untuk menopang total station dan terletak di titik koordinat yang telah 

ditentukan. Atur nivo di kedua sumbu agar tepat pada posisi di tengah lingkaran 

dan sejajar dengan posisi kita saat berdiri. Jika sudah sesuai dan semua berada 

pada posisi yang tepat (gelembung nivo berada di tengah), total station siap 

digunakan. 

2. Keselamatan Kerja

Dalam melaksanakan praktikum harus memperhatikan keselamatan kerja

sebagai berikut :

a. Dirikan pesawat dengan cukup kuat

b. Pesawat dipayungi dengan payung agar terhindar dari panas maupun hujan

c. Gunakan bagian pesawat sesuai fungsinya

d. Jangan memutar sekrup sampai batas kemampuan
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e. Hati – hati dalam mendirikan, memasang, maupun membawa pesawat (alat)

f. Fokus dan konsentrasi serta tidak boleh banyak bercanda

3. Langkah Kerja

a. Cara menggunakan alat

1) Memasukkan baterai ke dalam tempatnya kemudian melakukan

centering optis ke atas.

2) Menghidupkan display dan atur sesuai keperluan.

3) Untuk membaca sudut mendatar, arahkan teropong pada titik yang

dikehendaki kemudian membaca pada display.

4) Untuk membaca sudut vertikal, teropong diarahkan secara vertikal dan

kemudian dibaca pada display.

Gambar Theodolite digital (DT 200 ES) 

Keterangan Gambar 1. theodolit digital ( DT 200 ES ) : 

1. Nivo kotak

Berfungsi untuk mengetahui posisi theodolit benar-benar sudah datar.

2. Klem pengunci

Berfungsi untuk mengunci alat theodolit agar tidak bergoyang.
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3. pengunci halus

Berfungsi untuk pengunci halus alat theodolit

4. Tempat battery

Berfungsi untuk menaruh battery agar alat theodolit nyala (hidup)

5. Klem pengunci lingkaran horisontal

Berfungsi untuk pengunci lensa agar tidak mudah goyang.

6. Penggerak halus lingkaran horisontal

Berfungsi untuk menggerakan theodolit kearah horizontal secara halus.

7. Skrup A, B, dan C

Berfungsi untuk mengatur nivo kotak agar sumbu I vertikal.

8. Handle / pembawa

Berfungsi untuk pemegang alat theodolit.

9. Lensa okuler (pengamat)

Berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang atas

dan benang bawah (pada rambu ukur).

10. Klem pengatur fokus benang

Berfungsi untuk menfokuskan pandangan kearah rambu.

11. Tombol ON / OFF

Berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan alat theodolit.

12. Nivo tabung

Berfungsi untuk mengatur nivo tabung agar sumbu I vertikal dan horixontal.

13. Display

Berfungsi untuk melihat hasil pembacaan rambu, baikn vertikal maupun

horizontal

14. Keyboard ( papan tombol )

Berfungsi untuk mengatur alat theodolit kearah utara dengan menekan nol

shet

15. Plat dasar

Berfungsi sebagai tempat dudukan theodolit sehingga posisi theodolit bisa

stabil
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b. Penentuan titik polygon

Dalam penentuan titik-titik poligon dimulai dari titik-titik pasti yang telah

diketahui koordinatnya, titik pasti ditandai dengan adanya patok beton dengan jarak 

yang paling dekat. Apabila tidak ada titik pasti maka titik lain ditentukan dengan 

kriteria : 

1) Jarak antara titik pasti tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh sehingga

jika dilakukan pendetailan di seluruh lokasi dapat digambar.

2) Antara titik yang satu dengan yang lainnya dapat saling terlihat.

3) Jumlah titik tidak terlalu banyak agar mengurangi kesalahan.

c. Setting alat

1) menetukan titik tempat alat theodolit

2) mendirikan statif di titik tersebut dan letakkan theodolit diatasnya

kemudian dikunci (bagian bawah)

3) lakukan pengecekan apakah theodolit tepat diatas titik yang telah

ditentukan menggunakan optical plummet telescop.

4) Mengatur sumbu I vertikal dengan cara:

a) secara pendekatan pengaturan sumbu I dapat dilakukan dengan

perantaran nivo kotak dengan memutar ketiga skrup penyetel A,B,

dan C secara berlawanan

b) misalnya nivo mula-mula pada kedudukan I, maka pindahkan

kedudukan II dengan memutar skrup penyetel A dan B secara

bersamaan dengan perputaran seperti anak panah. Kemudian

pindahkan nivo tersebut dari kedudukan II kedudukan III dengan

memutar skrup C saja.

c) Tindakan selanjutnya dipergunakan nivo tabung.

d) Mula-mula tempatkan novo tabung pada kedudukan I, ialah secara

perkiraan sejajar dengan kedudukan sekrup AB. Nivo akan

menyimpang, artinya tidak seimbang. Maka seimbangkan dengan

memutar kedua sekrup penyetel A dan B secara bersama-sama

dengan arah berlawanan.
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V 90º10’20’’ 

HR 120º25’30’’ 

V 90º00’00’’ 

HR 0º00’00’’ 

V 90º00’00’’ diwajibkan harus 
derajatnya 90º00’00’’ sampai praktikum 
selesai. 

e) Seimbangan nivo tabung dengan menggunakan sekrup A,B,dan C

setelah itu cek lagi lingkaran centering jika bergeser dari paku

geserlah sedikit alat dengan mengendorkan sekrup alatnya. Setelah

itu seimbangkan lagi nivo tabung dengan sekrup A,B,dan C.

Lakukan berulang-ukang hingga alat benar-benar tegak diatas titik.

5) setelah pengaturan I vertikal selesai, tentukan titik acuan alat sebagai

titik 0º0’00’’ (arah utara bumi dengan menggunakan kompos).

6) Kunci semua sekrup penggerak horizontal dan vertikal.

7) Nyalakan dengan menekan tombol power.

8) Setting sudut horizontal 0º0’00’’ dengan menekan tombol (0SET) 2x.

9) Tampilkan pembacaan sudut vertikal dengan menekan tombol (V / %).

a) satu kali untuk mengetahui sudut vertikal.

b) Dua kali untuk mengetahui prosentasi kemiringan.

10) ukur tinggi kedudukan alat dengan roll meter

11) pengukuran sudut horizontal dan vertikal menggunakan alat theodolit.

a) tekan tombol power ON hingga tampil

b) bidik target A, tekan (0 SET)

untuk membidik ke B jangan tekan (0 SET). 0 SET digunakan untuk 

membidik sebelumnya, sedangkan sesudahnya tidak perlu di (0 SET) lagi. 

d. Data yang harus diukur

Data yang perlu diukur dalam kaitannya dengan pengukuran kerangka

horisontal dengan menggunakan theodolit adalah benang atas, benang bawah, 

benang tengah, azimuth, zenith, tinggi alat dan sketsa pengukuran, sedangkan data 

yang perlu diambil untuk kerangka vertikal, yaitu benang atas, benang bawah, dan 

benang tengah. 
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1) Mengukur tinggi alat menggunakan meteran

2) Pengukuran sudut horizontal

a) Pastikan pengunci lingkaran horizontal dalam posisi terbuka

b) Bidik titik sebelumnya, kemudian tekan tombol 0 SET

c) Bidik titik selanjutnya searah dengan putaran jarum jam, baca sudut

horizontal pada layar lalu catat hasilnya

d) Pembacaan sudut horizontal dilakukan dua kali setiap titiknya, yaitu

sudut horizontal biasa dan sudut horizontal luar biasa. Besarnya

sudut luar biasa adalah selisih 180º dengan sudut biasa.

3) Pengukuran jarak optis

a) Rambu didirikan pada titik selanjutnya dengan tegak lurus

b) Bidik rambu, fokuskan layar sampai terlihat tajam

c) Catat benang atas, benang bawah dan besarnya sudut vertikal pada

layar

4) Pengukuran titik detail

a) Pengukuran titik detail dengan cara memancar

b) Setiap titik polygon terdapat 10 titik detail yang dibuat

c) Pancaran titik detail searah putaran jarum jam

d) Data yang diukur dan cara pengukuransama dengan cara pengukuran

titik poligon

e. Analisis Data

Data analisis didapatkan dari hasil pengukuran langsung dilapangan melalui

praktikum yang telah diagendakan dan data pengukuran disajikan dalam bentuk 

table pengukuran. Data pengukuran dapat dilihat pada Tabel Pengukuran dibawah 

ini. 

Pada tahap analisis data, untuk pelaksanaan praktikum lapangan (tahap awal) akan 

diberikan data sekunder yang diberikan oleh asisten dosen, dengan tujuan untuk 

memperlajari detail perhitungan dan bentuk-bentuk perhitungan analisis yang 

dipakai sebelum pelaksaan dilapangan untuk pengambilan data secara real.  
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Tabel Data Pengukuran 

Tinggi 
Alat 
(m) 

Titik 
Pesawat 

Titik 
Bidik 

Sudut Horizonta Sudut 
Vertikal Benang 

Atas 
Benang 
Bawah Biasa Luar Biasa 

° .' " ° .' " ° .' " 
UTM 0 0 0 180 0 0 90 0 0 - - 

E 23 40 50 203 40 35 90 0 0 0.882 0.35 
1.43 A 

B 311 20 48 131 21 28 90 0 0 1.529 1.343 
A 0 0 0 180 59 27 90 0 0 1.506 1.32 

1.51 B 
C 227 1 4 47 1 37 90 0 0 0.51 0.3 
B 0 0 0 130 59 27 90 0 0 2.544 2.334 

1.432 C 
D 237 18 56 57 19 29 90 0 0 1.95 1.161 
C 0 0 0 180 0 5 90 0 0 1.953 1.164 

1.437 D 
E 324 16 41 144 14 19 90 0 0 1.642 1.2 
D 0 0 0 180 1 59 90 0 0 1.681 1.239 

1.54 E 
A 183 49 59 3 50 3 90 0 0 2.747 2.215 

1) Perhitungan Sudut Biasa

β = Bacaan Muka – Bacaan Belakang

(Jika hasilnya minus (-) atau lebih dari 360°, maka ditambahkan/dikurangi

360°)

A = B – E 

= 311°20’48” – 23°40’50” 

= 287°31’58” 

B = C – A 

= 227°01’04” – 00°00’00” 

= 227°01’04” 

C = D – B 

= 237°18’56” – 00°00’00” 

= 237°18’56” 

D = E – C  

= 324°16’41” – 00°00’00” 

= 324°16’41” 
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E = A – D 

= 183°49’59” – 00°00’00” 

= 183°49’59” 

2) Sudut Luar Biasa

β = Bacaan Muka – Bacaan Belakang

(Jika hasilnya minus (-) atau lebih dari 360°, maka ditambahkan/dikurangi

360°)

A = B – E 

= 131°21’28” - 203°48’35” 

= 287°32’53” 

B = C – A 

= 47°01’37” - 180°00’16” 

= 227°1’21” 

C = D – B 

= 57°19’29” - 180°59’27” 

= 236°20’2” 

D = E – C 

= 144°14’19” - 180°00’5” 

= 324°14’14” 

E = A – D 

= 3°50’03” - 180°01’58” 

= 183°48’5” 

3) Sudut Rata – Rata

Rumus = 
β Biasa+ β Luar Biasa

2

A = 
287°31’58”+ 287°32’53”

2
 

= 287°32’25” 

B = 
227°01’04”+ 227°1’21”

2
 

= 227°1’12” 
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C = 237°18’56”+ 236°20’2”
2

= 236°49’25” 

D = 
324°16’41”+ 324°14’14”

2
 

= 324°15’27” 

E = 
183°49’59”+ 183°48’5”

2

= 183°49’2” 

Jumlah Sudut Rata – Rata 

= A + B + C + D + E 

∑rata-rata = (287°32’25”+ 227°1’12”+ 236°49’25” 324°15’27”+ 

183°49’2”) 

= 1259°27’35” 

(∑n+2)*180° = 1260°00’00” 

(∑n+2)*180° - ∑β = 1260°00’00” - 1259°27’35” 

        = 0°32’25” 

4) Koreksi

βn = 
(∑n+2)*180° - ∑β

∑n
 

= 
0°32’25”

5
 

= 0°6’29”

5) Sudut Terkoreksi

Rumus = ∑rata-rata + βn

A = 287°32’25” + 0°6’29” 

= 287°38’54” 

B = 227°1’12” + 0°6’29” 

= 227°7’41” 

C = 236°49’25” + 0°6’29” 
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= 236°55’58” 

D = 324°15’27” + 0°6’29” 

= 324°21’56” 

E = 183°49’2” + 0°6’29” 

= 183°55’31” 

∑β Terkoreksi 

= (287°38’54”+227°7’41”+236°55’58”+ 324°21’56+183°55’31”) 

= 1260°00’00” 
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LAMPIRAN
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DATA SUDUT POLYGON 

Diukur oleh : Pekerjaan : 
Hari/tanggal : Theodolite : 
Cuaca : Asisten : 

TP Tinggi 
Alat TB 

Bacaan Sudut Horizontal 
Bacaan 
Sudut 

Vertikal 
Bacaan Rambu 

Biasa Luar Biasa Benang 
Atas 

Benang 
Bawah (º) (') (") (º) (') (") (º) (') (") 

Lampiran 1 
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SKETSA LOKASI PRAKTIKUM 

Diukur oleh  : Pekerjaan : 
Hari/tanggal  : Theodolite : 
Cuaca   : Asisten : 

Lampiran 2 
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Hari/Tanggal      : Asisten       :

(◦) (') ('') (◦) (') ('') (◦) (') ('') (◦) (') ('') (◦) (') ('') (◦) (') ('')
U

A
B
A

B
C
B

C
D
C

D
E
D

E
A
E

A
(∑ n +2)180

∑ β
[(∑ n +2)180]-∑ β

Besar Sudut (β)
Koreksi

Terkoreksi
Luar biasa Rata-rata

DATA SUDUT POLIGON

BiasaTP TB
Bacaan Sudut Horisontal

Biasa Luar biasa

1. β Luar :  Bacaan muka - Bacaan Belakang
β Dalam :  Bacaan Belakang - Bacaan Muka
Jika hasil (-) minus/lebih dari 360° maka ditambah / dikurangi 360°

2. Koreksi  » βn = (β X [(∑ n +2)180]-∑ β)
∑β 

» βn = [(∑ n +2)180]-∑ β
∑n

Lampiran 3 

PERHITUNGAN 



--Lampiran-- 

Panduan Mata Kuliah Praktikum Ilmu Ukur Tanah  29 

Hari/Tanggal      : Asisten       :

Heling Jarak D sin Koreksi D cos koreksi
(h) (d)

(◦) (') ('') (◦) (') ('') (◦) (') ('') (D) X Y

∑
 -(∑)

βn-180+α n-1 Benang 
Atas

Sudut Terkoreksi
Benang 
Bawah

KOORDINAT DAN SUDUT POLIGON

TP TB
Bacaan Rambu

Jarak Rerata
Azimuth Sudut Vertikal Koordinat

Heling (h) = 90 - Sudut Vertikal Koreksi = D rerata x -(∑)
Jarak (D) = A . Y . Cos2 h ∑D rerata
Y = Ba-Bb
A = 100 untuk (m)

Lampiran 4 
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Hari/Tanggal      : Asisten       :

Heling
(h)

(◦) (') ('') (D) Z

∑D
∑

 -(∑)

PERHITUNGAN ELEVASI

TP
Tinggi 
Alat TB

Sudut Vertikal Bacaan Rambu
∆h ∆h rerata koreksi

∆h 
TerkoreksiBenang 

Atas
Benang 
Bawah

Benang 
Tengah

Jarak Rerata
Elevasi

- Benang Tengah (Bt) = (Benang atas + Benang bawah)/2
- Heling (h) =  90 - Sudut Vertikal
- ∆h =  V + Tinggi Alat - Bt
- V =  D tan h
- Koreksi =  D rerata x -(∑)

∑D rerata

Lampiran 5 
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X Y
(◦) (') ('') (◦) (') ('') (◦) (') ('')

Jarak (D) Benang 
Atas

Benang 
Bawah

Benang 
Tengah

PERITUNGAN DETAIL

TP TB
Sudut Horisontal

Sudut Vertikal
Azimuth βn-180+α Elevasi

Tinggi Alat :

Detail        : 

Bacaan Rambu
D sin D cos ∆h

Koordinat
Heling (h)

Lampiran 6 
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