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MODUL 

I 

TEODOLIT 

 

 Pada bagian modul I telah disinggung perkembangan alat ukur teodolit di 

masa lalu. Saat ini teodolit modern berkembang dari yang mekanik menjadi tipe 

digital. Namun kedua jenis itu tetaplah teodolit - yang merupakan salah satu alat ukur 

sudut terpenting dalam ukur tanah - terbuat dari rangkaian alat-alat optik yang sangat 

sensitif.  Bagaimana seorang surveyor memperlakukan teodolitagar terhindar dari 

kerusakan merupakan bagian penting dari pengetahuan surveyor profesional selain 

pengetahuan tentang bagian- bagian dan fungsinya.   

 Pada modul ini akan dibahas tentang berbagai tipe teodolit,  cara-cara 

perlakuan terhadapnya,  bagian-bagiannya, dan  cara-cara menset teodolit secara 

cermat.  Pada kesempatan ini hanya diuraikan satu jenis teodolit namun demikian 

pada dasarnya teodolit memiliki konstruksi dasar yang sama.  

Adapun standar kompetensi dan indikator yang hendak dicapai dengan materi 

ini (1) Standar kompetensi, mahasiswa mampu menganalisis bagian-bagian theodolit 

dan mampu mendemonstrasikan pengaturannya secara tepat, (2) Indikatornya adalah 

mahasiswa mampu membedakan berbagai macam tope teodolit,  mampu 

menyebutkan cara-cara memperlakukan teodolit secara benar,  mampu menyebutkan 

bagian dan fungsinya, dan mampu menseting teodolit agar siap untuk digunakan 

dengan cara unting-unting maupun optik. 
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TEODOLIT 

A. Tipe teodolit 

Umumnya teodolit mempunyai  tipe “sepasang-sumbu” (double axis)  yang 

terdiri atas dua lempengan, atas dan bawah, dan masing-masing berputar pada 

sumbu vertikal atau sumbu I (Gb.I-4).  

Setiap lempengan dilengkapi dengan klem dan penggerak halus. Klem 

bagian bawah mengunci putaran lempengan bawah, sementara klem bagian atas 

mengunci kedua lempengan itu.  Penggerak halus digunakan untuk penepatan 

target (pointing). 

Beberapa teodolit buatan Jerman dan Swiss menggunakan lever sebagai 

pengganti klem atas dan penggerak halus.  Dengan lever ini dimungkinkan 

mekanisme pengubahan dari bagian atas ke bagian bawah atau sebaliknya. Hal ini 

dirancang untuk mencegah terjadinya salah putar oleh pengamat. 

Teodolit  mempunyai bacaan terkecil (least count) yang dapat diamati 

langsung 20”, 10” dan 6”.  Pada model terdahulu digunakan sistem pembacaan 

analog, baik secara langsung maupun dengan mikrometer sedangkan model terbaru 

menggunakan pembacaan digital.  

Teodolit elektronik mempunyai bacaan terkecil 20”, 10” dan 5”. 

Tampilannya menggunakan layar LCD. Di antaranya, banyak yang menggunakan 

pemisahan bagian atas dan bawah tetapi yang termodern  menggunakan satu sistem 

dan dilengkapi kemampuan tombol-fasilitas “menahan” bacaan piringan horisontal 

yang diinginkan pengamat. 

Umumnya, teodolit elektronik semakin mudah digunakan, hasil ukurannya 

disajikan lebih cepat dan mampu mengubah putaran bacaan horisontal berlawanan 

arah jarum jam, mampu mengeset nol hanya dengan menekan tombol yang 

disediakan. Beberapa dilengkapi fasilitas kompensasi elektronis- pengaturan 

kemiringan sumbu vertikal. Model terakhir dilengkapi dengan gelembung pada 

teleskop yang perlu ditengahkan sebelum dilakukan pembacaan arah vertikal. 
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Sebagian besar teodolit modern dilengkapi slot untuk pemasangan EDM 

sehingga dimungkinkan pembacaan arah dan jarak sekaligus.  Sebagian besar 

EDM dapat secara langsung menyajikan jarak horisontal dan perbedaan tinggi. 

Kombinasi instrumen ini dinamakan Tacheometer Elektronik.  

Istilah total station digunakan secara luas untuk Tacheometer Elektronik.  

Model yang paling sederhana mengkombinasikan fungsi-fungsi pengukuran jarak 

dan arah mulai 500 m, sampai 1000 m untuk satu prisma, akurasi jarak mencapai  

5 ppm x jarak + 5 mm.  Ppm adalah part per million.  

Contoh, diukur jarak 

dengan EDM 450 m, maka 

akurasi jarak itu adalah  5 / 

(1000.000) x 500.000 mm + 

5 mm =  7,5 mm. Jika hasil 

itu dibandingkan dengan 

jaraknya, dapat dipahami 

semakin jauh jarak yang 

diukur semakin tinggi 

ketelitian relatifnya. 

Model yang lebih 

canggih mampu mengukur 

2000 m untuk satu prisma 

dengan akurasi  3ppm x 

jarak + 2mm. Jika digunakan 

9 prisma, jarak yang dicapai 

4 km.  Pada instrumen jenis 

ini, arah dan sudut vertikal dibaca sampai dengan satu detik, sudut vertikal 

terkoreksi secara otomatis terhadap kelengkungan dan refraksi standar, sementara 

itu sensor kemiringan sumbu mengkompensasi kemiringan sumbu.  

 

Gb.I-1. Total Station Tanpa reflektor (Sokkia. CO, Ltd) 
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Yang paling populer berkenaan dengan total station ini adalah 

kemampuannya mengoleksi data dan mendown-loadkan pada  komputer dan 

menggunakan perangkat lunak tertentu untuk pengolahan data atau perencanaan . 

Perkembangan terakhir, Total station dapat mengukur jarak miring tanpa 

prisma, disebut sebagai Reflectorless Total Station. (Gb. I-1). Pengukuran jarak 

dengan satu prisma mencapai  1,3  s.d  5000 m dengan akurasi (2 + 2 ppm x Jarak ) 

mm. Sementara itu, akurasi tanpa reflektor diklaim sebesar  pada interval 0,3 s.d 

200 m.  Akurasi pengukuran sudut 2”, 3”, 5” dam 6” dengan waktu pengukuran 0,5 

detik atau kurang .  

Apa pun tipe teodolit yang digunakan, prinsip-prinsip dasarnya haruslah 

diikuti jika dinginkan hasil-hasil pengukuran terbaik dari penggunaan 

instrumen-instrumen itu. 

 

B. Perlakuan Terhadap Instrumen 

Instrumen-instrumen  survei akan bekerja efisien, jika (1) diperhatikan dan 

dipelihara dengan baik, dan (2) metode dan teknik survei yang digunakan sesuai 

dengan  sifat dasar dan desain dasar instrumennya. Untuk itu, seorang surveyor 

seharusnya mengetahui cara-cara memelihara dan mengecek instrumen sebagai 

bagian pekerjaan profesionalnya. Bahkan cara membawanya pun harus diketahui, 

misalnya  dalam kendaraan, dengan cara menghindari teodolit terkena benturan 

keras, cara terbaik adalah dipangku atau paling tidak diberi selimut / bantalan yang 

empuk. 

1. Pemeliharaan 

Setelah digunakan, instrumen dibersihkan dari kotoran dan debu yang 

melekat dengan katun halus bersih atau sikat-halus bersih.  Jika digunakan katun 

halus, usaplah berulangkali secara perlahan. Lensa-lensa dirawat dengan cara 

khusus.  Meskipun diperbolehkan meniup-napasi lensa sebelum mengelapnya, 

dilarang memercikan bahan-bahan cair seperti bensin, oli, air dan sebagainya, 
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untuk maksud pembersihan.  Dilarang pula membersihkan lensa-lensa dengan 

tangan.  

Jika instrumen basah, segeralah diusap secara hati-hati dan boksnya dibuka 

sesegera mungkin agar instrumen secepatnya kering.  Jangan pernah membiarkan 

instrumen yang lembab dalam boks yang tertutup. 

Ketika keluar dari pabrik, setiap instrumen dilengkapi kantong kecil berisi 

gel silikon yang merupakan kristal-kristal penyerap uap air; biru jika kering dan 

merah jambu jika telah terjadi penyerapan penuh.  Jika telah merah jambu, jangan 

simpan instrumen  dalam boks, karena instrumen  akan bertambah lembab.  

Kristal merah jambu itu dapat dikeringkan kembali dengan memanaskannya 

dengan nampan kering yang dipanaskan; panasnya kurang lebih di atas temperatur 

air mendidih (dapat dicoba dengan meneteskan air ke nampan).  Jika terlalu panas, 

kristal akan pecah. Setelah kristal membiru, biarkanlah dingin.  Kemudian  bisa 

dimasukkan kembali ke dalam kantongnya. Usahakan selalu meletakkan gel 

silikon dalam boks tertutup sebab   jika dibiarkan pada tempat terbuka, gel silikon 

itu akan menyerap uap air dari udara bebas. 

Setiap instrumen dirawat agar terhindar dari tumbuhnya jamur. Oleh sebab 

itu, instrumen disimpan di tempat yang kering, ruangan bebas debu dan tidak 

mempunyai fluktuasi temperatur yang tinggi. Pada iklim yang lembab seperti di 

Indonesia,  instrumen dibuka dari boksnya lalu dibiarkan udara segar mengalir 

bebas. Untuk penyimpanan yang lama seperti di laboratorium, akan lebih baik 

instrumen  diletakkan pada lemari berventilasi dan dilengkapi bohlam (buble 

lamp) penghangat. 

2. Pengecekan 

Pada awal pekerjaan lapangan, instrumen hendaklah dicoba sesuai dengan 

tahapan instruksi dan dalam kasus-kasus tertentu harus dikalibrasi. Prosedur ini 

juga dilakukan sesudah pekerjaan lapangan atau pun ketika  instrumen telah 

terlalu lama tidak digunakan. Pengecekan ini perlu dilakukan rutin untuk 
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Gb.I-2. Boks teodolit 

menghindari kelambatan pekerjaan lapangan akibat instrumen yang tidak 

berfungsi optimal. 

3. Cara mengeluarkan teodolit dari dalam boks :  

1) Tempatkan boks  (Gb. I-2) pada tempat datar dan 

pastikan boks  tidak terbalik; 

2) Lepaskan klem-klem pengunci boks; 

3) Lihat dan ingat-ingat posisi teodolit dalam boks agar 

mudah saat meletakkannya kembali; 

4) Angkat bagian tengah teodolit secara perlahan-

lahan lalu sanggah bagian bawahnya; 

5) Letakkan teodolit ke statif (Gb. I-3), dengan salah satu tangan masih 

memegangnya,  kaitkan dengan skrup statif , putarkan skrup itu tapi jangan 

terlalu keras. Perhatikan cermin pemantul cahaya, usahakan meletakkan 

teodolit pada posisi sehingga cermin itu dapat memantul cahaya secara 

optimal; 

6) Tutup rapat boks dan letakkan di tempat 

yang tidak mengganggu pengukuran; 

kurang lebih  berjarak 2 m dari kaki-

kaki statif. 

4. Cara meletakkannya kembali ke 

dalam boks : 

1) Pastikan boks  tidak terbalik; 

2) Tutup cermin cahaya, kendorkan semua 

klem teodolit maupun klem-klem boks  

(jika ada) agar siap menerima instrumen; 

sering terjadi tutup cermin patah karena 

tidak ditutup; 

 
Gb. I-3. Statif 
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3) Lepaskan teodolit dari statif dengan memutar sekrup statif dengan satu 

tangan; sementara tangan lainnya memegang teodolit; 

4) Beberapa teodolit memiliki tanda - pada bagian luar lingkaran horisontalnya- 

yang harus diimpitkan sebelum dimasukkan ke dalam boks; 

5) Jika kotor, bersihkan teodolit dari percikan air atau debu atau kotoran lainnya 

dengan bahan lembut; misalnya dengan katun lembut yang  diusapkan 

beberapa kali; 

6) Dengan mengingat letak teodolit saat membuka dan  bentuk  bagian dalam 

boks, letakkan teodolit secara hati-hati. Umumnya salah satu skrup ABC 

berada di atas sedang dua lainnya  di bawahnya. Pastikan lingkaran vertikal 

berada di tempat yang benar; 

7) Tutup boks ; Jika tidak ada ganjalan, peletakkan sudah benar; jika  ada 

ganjalan, peletakkan belum benar dan jangan ditutup paksa; 

8) Klem boks  teodolit, jika peletakkannya sudah benar. 

C. Definisi 

Berkaitan dengan penggunaan alat, beberapa definisi perlu dipahami oleh 

pengamat, antara lain: 

a) Transit, disebut juga plunging atau reversing, yaitu memutar teleskop teodolit 

180
o
 terhadap sumbu horisontalnya sehingga posisinya menjadi berlawanan 

b) Face left,  posisi lingkaran vertikal di sebelah kiri pengamat, dikenal dengan 

istilah posisi biasa. 

c) Face right,  posisi lingkaran vertikal di sebelah kanan pengamat, dikenal 

dengan istilah posisi luarbiasa. 
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d) Pemutaran teleskop (swinging). Pemutaran teleskop dilakukan dengan cara 

memutarnya sepanjang bidang horisontal terhadap sumbu vertikal.  Pemutaran 

kanan maksudnya pemutaran teleskop searah jarum jam,  sedangkan 

pemutaran kiri maksudnya pemutaran teleskop berlawanan arah jarum jam.  

Dengan menghitung besarnya rata-rata pengamatan kanan dan kiri,  kesalahan 

akibat friction (gesekan-gesekan) dan backlash  (gerakan balik)  bagian-bagian 

pengerak dapat dieliminir (Duggal, 1996). 

Sering terjadi salah paham tentang pemutaran teleskop ini.  Salah 

dipahami bahwa arah putaran ke kanan atau ke kiri akan berakibat pada 

kesalahan hitungan sudut, misalnya pada poligon tertutup putarannya harus 

ke kanan untuk dapat sudut dalam dan ke kiri untuk dapat sudut luar. 

 
 

 

 

 

 

 

Posisi B-LB 

Gb I-4. Posisi Biasa (Sokkia.Co.ltd) 

Sumbu II 

 

Sumbu I Garis kolimasi 
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Sebenarnya, arah putaran tidak berkaitan dengan hitungan sudut, tetapi 

berkaitan dengan metode agar terhindar dari kesalahan-kesalahan kecil-

sistematis karena teodolit terbuat dari bagian-bagian sensitif dan kecil. 

Diputar ke arah manapun, hasil hitungan sudutnya hampir sama tetapi 

kesalahan akibat friction (gesekan-gesekan) dan backlash  (gerakan balik) 

menjadi tidak tereliminir. Besarnya kesalahan ini pun kecil, mungkin hanya 

beberapa menit atau detik bergantung pada ketelitian instrumennya.  

Bagaimana cara memutarnya dijelaskan pada pembahasan pada pengukuran 

sudut di halaman berikutnya. 

e) Teleskop normal,  teleskop dikatakan normal atau direct jika lingkaran 

vertikal di sebelah kiri atau pada beberapa instrumen gelembungnya di atas. 

f) Teleskop terbalik, teleskop dikatakan terbalik jika lingkaran vertikal di 

sebelah kanan atau gelembungnya di bawah. 

g) Sumbu horisontal, disebut juga sumbu trunion atau sumbu traverse atau 

sumbu II (Gb. I-4),  yaitu sumbu tempat teleskop berputar dalam suatu 

bidang vertikal. 

h) Sumbu vertikal disebut juga sumbu I (Gb. I-4), yaitu sumbu tempat teleskop 

berputar dalam suatu bidang horisontal. 

i) Sumbu teleskop adalah garis yang menghubungkan pusat lensa objektif  ke 

pusat lensa okuler. 

j) Garis kolimasi adalah garis hayal yang menghubungkan pusat perpotongan 

benang silang ke pusat lensa obyektif dan perpanjangannya (Gb. I-4). 

k) Lining in, yaitu proses menentukan titik dengan teodolit pada garis yang 

terbentuk di antara dua titik yang saling terlihat. 

l) Balancing in, yaitu proses menentukan titik dengan teodolit pada garis yang 

terbentuk diantara dua titik yang tidak saling terlihat. 

m) Biasa dan Luarbiasa. Dalam survei, umumnya setiap arah diamati dua kali, 

pertama posisi teleskop teodolit langsung (direct), dilanjutkan dengan posisi 
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kebalikannya (reverse). Rata-rata kedua posisi itu akan mengeliminir  

kesalahan kolimasi horisontal atau kesalahan sumbu transit; karena kesalahan-

kesalahan itu tandanya berlawanan secara aljabar sehingga saling 

mengkompensasi. 

Posisi langsung teodolit, sering juga dikatakan posisi „face left‟ atau 

populer dengan posisi „biasa‟ (Gb I-4), ditandai dengan letak lingkaran 

vertikal di sebelah kiri eyepiece atau pengamat.  Sementara itu, posisi 

kebalikannya disebut juga „face right‟ atau „luarbiasa‟, ditandai dengan letak 

lingkaran vertikal di sebelah kanan eyepiece atau pengamat. Selanjutnya 

dalam buku ini digunakan istilah biasa dan luar biasa yang identik dengan 

face left dan face right. 

Sebagian surveyor kurang tepat dalam memahami posisi biasa dan 

luarbiasa tersebut.  Pertama, sebagian mengatakan bahwa posisi biasa jika 

vizier teodolit berada di atas. Pendapat ini kurang tepat, karena ada sebagian 

teodolit tidak memiliki  vizier atau bahkan memiliki dua vizier. Kedua, 

dikatakan bahwa posisi pengamatan awal - sesaat setelah memasang teodolit - 

disebut sebagai posisi biasa dan kebalikannya adalah luarbiasa.  Pendapat ini 

cukup membingungkan karena posisi awal ini kadang terlupakan jika 

pengamatannya sudah berkali-kali dan telah berpindah-pindah stasiun, 

misalnya pada pengamatan metoda dua seri-rangkap.  

Acuan yang baik yang bisa mengindikasikan posisi biasa atau 

luarbiasa adalah acuan yang permanen dan praktis. Praktis dalam arti : 

dengan waktu cepat posisi itu bisa dibedakan. Posisi lingkaran vertikal mudah 

dilihat pada setiap teodolit bahkan dari kejauhan seorang pengamat dapat 

melihatnya. Memang benar, posisi biasa ditandai dengan bacaan lingkaran 

vertikal berada di antara 0
o
-180

o
, tetapi menjadi kurang praktis jika surveyor 

selalu mengamati bacaan vertikal itu tiap kali akan menentukan posisi biasa 

atau luarbiasa.  Permanen dalam arti, apa pun merk dan jenis teodolitnya 

acuan ini bisa digunakan, dalam hal ini lingkaran vertikal selalu ada pada 

teodolit apapun sedangkan vizier atau gelembung nivo belum tentu ada di 
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semua teodolit. Jadi, acuan yang tepat yaitu posisi lingkaran vertikal 

disebelah kiri eyepiece. 

n) Pengubahan posisi adalah proses mengubah lingkaran vertikal dari sebelah kiri 

pengamat (biasa) menjadi sebelah kanan pengamat (luar biasa) atau 

sebaliknya.  Beberapa kesalahan yang dapat dieliminasi dengan pengubahan 

posisi ini, adalah 

1) Kesalahan garis kolimasi akibat tidak tegak lurus dengan sumbu horisontal 

(sumbu II); 

2) Kesalahan sumbu horisontal (sumbu II) akibat tidak tegak lurus sumbu 

vertikal (sumbu I); 

3) Kesalahan garis kolimasi akibat tidak paralel dengan sumbu altitude level 

 

D. Bagian-bagian teodolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb  I-5 Tribrach Wild   
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Dalam menjelaskan bagian-bagian teodolit,  setiap bagian diberi angka dalam 

kurung sebagai pentunjuk bagian itu dari gambar  Gb.I-6.  

1. Tribrach  

Tribrach [2], lihat Gb.I-5 dan Gb.I-6,  merupakan bagian dasar instrumen 

yang bisa dilepaskan dengan bagian teodolit lainnya,  terdiri atas: tiga skrup kaki 

[26] atau sering dikenal sekrup ABC yang berguna untuk membuat sumbu satu 

(standing axis) vertikal, dan optical plummet [1] untuk sentering terhadap titik di 

permukaan tanah (Gb I-6).  Pelat dasar [27] mempunyai baut yang cocok dengan 

semua jenis  statif Wild. Pelat lentur [28]  menekan kaki-kaki tiga pada pelat 

dasar. Selain itu terdapat pula  nivo kotak [24] yang digunakan untuk pendekatan 

leveling dan bersama-sama optical plummet [1] digunakan untuk leveling dan 

sentering tribrach jika instrumen tidak dipasang. Instrumen-teodolit dapat 

dipasang/dipisahkan dengan tribrach dengan kenop pengunci swivel [25] sehingga 

dapat ditukar peralatan lainnya secara tepat; cara ini disebut sentering-paksa 

(forced centring). 

2. Bagian bawah  

Bagian bawah terdiri atas  roda-roda sentring (centring flange), sistem 

sumbu satu, piringan horisontal dan bagian-bagian penghubung.  Skrup sumbu 

dihubungkan dengan tribrach oleh centring flange. Lingkaran horisontal terdiri 

atas dua piringan; bagian bawah dan bagian atas.  Pada piringan bawah terdapat 

skala utama dan pada piringan atas terdapat verniers. Lingkaran dapat diputar 

dengan kenop pemutar yang terlindungi [23]. Cermin [3] meneruskan sinar ke 

lingkaran horisontal ini.  Jika digunakan penyinaran elektrik,  cermin ini harus 

digantikan. Soket yang ada di sebelah kiri cermin harus dihubungkan dengan boks 

baterai. 

3. Alidade 

Merupakan bagian atas instrumen yang dapat diputar mengelilingi sumbu 

satu.  Teleskop dan mikroskop bacaan dihubungkan tilting axis di antara dua 

penyanggah.  Pendatar pelat atau nivo tabung [21] digunakan untuk leveling up. 
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Bagian kiri penyanggah terdapat cermin cahaya [9] di dalamnya terdapat 

lingkaran vertikal dan indeks otomatis.  Pada bagian kanan penyangggah terdapat 

kenop pemutar mikrometer [15]  dan kenop pemilih [20].  Jika garis merah pada 

kenop pemilih menunjukkan horisontal, lingkaran horisontal dibaca  dengan 

mikroskop pembacaan [18]. Jika garis merah pada kenop pemilih menunjukkan 

vertikal,  lingkaran vertikal yang terlihat.  Putar eyepiece mikroskop pembacaan 

[18] untuk memperjelas bacaan piringan.  Klem horisontal dan pemutarnya [5, 22]  

dan klem vertikal dan pemutarnya [8,6]  digunakan untuk menepatkan teleskop ke 

target. Putaran lingkaran vertikal berkisar 0-pada zenit- sampai dengan 360. 

Pengaruh kesalahan pada pembacaan lingkaran vertikal  karena leveling up,  

dieliminir oleh indeks otomatis dengan cara menekan suatu tombol  [ tidak 

tergambar karena dibagian depan ]. Dengan menekan tombol itu graduasi 

lingkaran vertikal bergerak bebas satu dengan lainnya dan kembali kepada 

posisinya secara perlahan-lahan.  Surveyor perlu memastikan indeks otomatis ini 

berfungsi. Jika tidak berfungsi,  instrumen tidak pada posisi level yang baik. 

Bagian atas terdapat pegangan-pembawa [12] yang dapat diganti dengan 

instrumen pelengkap lain misalnya distomat. Penggantiannya dengan cara 

mengendurkan skrup pengunci untuk pegangan-pembawa [13], tekan jepitan 

pengaman [11] ke atas dan lepaskan.  

4. Teleskop 

Teleskop dapat diputar dalam dua arah.  Bayangannya tegak. Eyepiece 

[19] dapat diputar untuk memperjelas benang stadia (Gb. I-7) atau sering disebut 

benang silang. Terdapat skala dioptrik untuk penyesuaian mata pengamat.  

Dengan memutar bayonet ring [17],  eyepeice dapat ditukar dengan eyepiece 

lainnya. Terdapat optical sight atau vizier [7] yang digunakan untuk membidik 

target secara pendekatan. Benang stadia mempunyai faktor perkalian 100x , angka 

ini berfungsi pada penghitungan  jarak optis.  Teleskop dapat difokuskan dengan 

lengan-putar pemfokusan [16]. Untuk eyepiece standar, perbesaran teleskop 30x. 

Secara umum, perbesaran berkisar 15 s.d 30 x diameter.   
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Bagian lain dari instrumen adalah boks, ada yang terbuat dari metal atau 

terbuat dari fiber. Perlu diketahui, beberapa istilah menunjukkan hal yang sama, 

baca.  Istilah-istilah tersebut antara lain : statif=tripod=kakitiga , boks =kontainer, 

axis = sumbu, sumbu horisontal = sumbu II = trunnion axis = transverse axis, 

sumbu vertikal = sumbu satu = standing axis, nivo kotak=circular level, nivo 

tabung=plate level. 

 

E. Seting teodolit 

Menset teodolit untuk pengamatan ada tiga tahapan: 

1. Sentering: proses membawa titik tengah sumbu teodolit (sumbu I / sumbu 

vertikal) secara vertikal di atas titik pengamatan; 

2. Leveling up: prosedur membuat sumbu satu I benar-benar vertikal; 

3. Eliminasi paralaks:  pemfokusan teleskop untuk memastikan bayangan target 

tepat berada di benang silang. 

1. Sentering 

Tingkat kehati-hatian sentering bergantung pada keseluruhan akurasi yang 

ingin dicapai dari pengamatan dan panjangnya pengukuran. Jika tujuan 

pengukurannya pembuatan peta, skala peta akan menunjukkan tingkat ketelitian 

sentering tersebut. Sebagai contoh: untuk peta berskala 1: 1000,  maka 1 meter di 

lapangan akan tergambar lebih kurang 1 mm di peta.  Jadi, dalam kasus ini, jika 

kesalahan sentering 5 mm menjadi tidaklah berarti. Tetapi, dalam kasus lain, 

misalnya survei rekayasa yang menuntut ketelitian tinggi,  kesalahan sentering 2 – 

3 mm dinilai terlalu kasar.  Ketelitian dan kecepatan sentering optis dan unting-

unting baca. Pada Wild T2, sentering optis mencapai ketelitian   0,5 mm 

sedangkan sentering unting-unting   2 mm. Kecepatan sentering bergantung pada 

ketrampilan pengukurnya,  medan dan cuaca.  
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Gb I-6. Bagian-bagian teodolit Wild T2 
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Keterangan Gb. I-6 

 

1. Pelurus Optik (Optical Plummet) 

2. Tribrach 

3. Cermin cahaya untuk bacaan lingkaran horisontal 

4. Titik penumpu. Ketika alat diletakan dalam boks, alat ditumpu oleh titik ini. 

5. Klem horisontal 

6. Skrup pemutar horisontal 

7. Vizier optik, dilengkapi titik untuk sentering di bawah atap 

8. Klem vertikal 

9. Cermin cahaya untuk bacaan lingkaran vertikal  

10. Teleskop objektif 

11. Jepitan pengaman untuk pegangan-pembawa 

12. Pegangan-pembawa 

13. Skrup pengunci untuk pegangan-pembawa 

14. Pengungkit untuk pencahayaan. Jika digunakan cahaya elektrik, pengungkit 

ini digerakan ke arah lensa objektif sampai terhenti. 

15. Kenop mikrometer 

16. Lengan-putar pemfokusan 

17. Cincin bayonet,  eyepiece terkunci di dalamnya 

18. Eyepiece  mikroskop bacaan 

19. Eyepiece  teleskop dengan lensa dioptrik 

20. Kenop pemilihan Horisontal atau Vertikal 

21. Pendatar pelat, atau nivo tabung 

22. Sekrup pemutar horisontal 

23. Penutup untuk kenop pemutar lingkaran 

24. Nivo kotak 

25. Kenop pengunci swivel 

26. Sekrup kaki-kaki 

27. Pelat dasar 

28. Pelat lentur 
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Pada traversing atau pengukuran poligon, kesalahan sentering ini akan 

terakumulasi,  jika teodolit dan targetnya disentering secara bebas.  Akumulasi 

kesalahan ini dapat dicegah menggunakan teknik-teknik sentering paksa ( forced 

centering techniques), yaitu teknik penyilihgantian pelat dasar antara teodolit dan 

target. Saat ini banyak teodolit yang dibuat terpisah dengan tribrach-nya  

sehingga dimungkinkan untuk teknik tersebut. Selain itu, teknik sentering paksa 

ini bisa dilakukan menggunakan desain tugu khusus (concrete pillars) sehingga 

dimungkinkan pemasangan instrumen  sentering; misalnya pada studi deformasi. 

Adapun  tahapan sentering optis sebagai berikut,  

1. Pasang patok di tempat yang  aman, beri tanda  silang atau titik di bagian 

tengahnya, bisa ditancapkan paku seng; 

2. Siapkan statif, buka ketiga klemnya. Tarik kaki statif sedemikian hingga 

panjangnya sesuai dengan tinggi pengukur; kurang lebih setinggi dagu. Lalu, 

putar kencangkan secukupnya klem statif dan dirikan statif; 

3. Pasang teodolit pada statif dan putar secukupnya sekrup penghubung statif-

teodolit; 

 

Gb. I-7 Benang stadia 
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Tanda  

patok   

 
Gb.I-8  Unting-unting 

4. Putar sekrup ABC [26] sehingga berposisi “normal” atau di tengah-tengah.  

Tidak ada kepastian mana yang skrup A, B atau C dari ketiga sekrup tersebut. 

Pilihannya relatif dan terserah Pengamat;  

5. Angkat statif dan dirikan di atas patok yang telah ditancapkan di tanah; 

perkirakan kaki statif  membentuk segitiga sama kaki dan tinggi teodolit sesuai 

dengan mata pengukur; 

6. Amati patok dengan optical plummet [1] sedemikian rupa sehingga benang 

silang optical plummet mendekati tanda tengah patok. Bersamaan dengan itu, 

perkirakan dengan mata posisi bagian bawah teodolit mendatar; 

7. Tancapkan ketiga kaki dengan menginjak statif bagian bawah; 

8. Tengahkan / impitkan kembali tanda tengah mikroskop dan tanda tengah patok 

dengan memutar skrup ABC; 

9. Amati nivo kotaknya [24], 

tengahkan gelembungnya 

dengan menggunakan sekrup 

kaki-kaki statif yang paling 

“efektif” secara bergantian 

dinaikturunkan secara seimbang. 

Leveling  pendekatan dilakukan 

dengan bantuan sekrup kaki 

statif dalam tahapan 

mengetengahkan gelembung 

nivo kotak. Oleh karena itu, 

perlu dipilih sekrup mana yang 

dikendorkan untuk menaikkan 

atau menurunkan kaki statif. 

Agar efektif pergeserannya, 

pilihlah sekrup yang sejajar dengan gelembung nivo-tengah nivo; 
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10.  Amati nivo tabung, tengahkan gelembungnya dengan menggunakan sekrup 

ABC dengan metoda  “penyikuan”, kemudian putar pada  sembarang posisi, 

(lihat cara leveling); 

11. Amati apakah tanda tengah optical plummet [1] apakah masih berhimpit 

dengan tanda tengah patok? Jika ya,  maka teodolit siap digunakan.  Jika 

belum,  impitkan lagi dengan cara membuka sekrup statif-teodolit lalu geser 

teodolit sambil diamati melalui optical plummet tadi; 

12. Amati nivo tabungnya, jika bergeser tengahkan dengan cara seperti pada tahap 

10. 

Tahapan sentering dengan unting-unting sebagaiu berikut, 

1. Tahap 1 sampai dengan 5 sama dengan sentering optis; 

2. Tepatkan unting-unting yang bebas bergantung ke tengah-tengah patok (Gb I-

8) dengan cara menggeser-geser kaki statif; 

3. Amati nivo tabung, tengahkan gelembungnya dengan menggunakan sekrup 

ABC dengan prinsip “siku-siku”, kemudian putar pada  sembarang posisi; 

4. Jika nivo masih  berada di tengah-tengah pada sembarang posisi, teodolit telah 

sentering. 

Mengapa ada perbedaan tahapan antara sentering optis dan unting-unting?  

Dari pengalaman penulis, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan 

sensitivitas kedua cara tersebut.  Pada cara optis: manipulasi terhadap sekrup ABC 

akan membuat benang silang cepat bergerak/sensitif namun manipulasi terhadap 

sekrup kaki-kaki satif tidak membuat benang silang cepat bergerak. Sebaliknya, 

pada cara unting-unting: manipulasi terhadap sekrup ABC tidak membuat unting-

unting cepat bergerak namun manipulasi terhadap kaki-kaki statif (menggeser) 

membuat unting-unting cepat bergerak. 

Dengan demikian, sentering optis mendahulukan impitnya benang silang 

dengan tanda patok; yang bisa dilakukan dengan menggerakan dua kaki statif atau 

memutar sekrup ABC, kemudian mengetengahkan gelembung nivo kotak dengan 
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menaikturunkan statif dengan membuka-tutup klem statif.  Sementara itu, 

sentering unting-unting mendahulukan tepatnya unting-unting dengan tanda 

patok; yang dilakukan dengan menaikturunkan statif dengan membuka-tutup 

klemnya,  setelah itu mengetengahkan gelembung nivo kotak dengan sekrup 

ABC.  Selanjutnya dilakukan leveling dengan cara yang sama bagi kedua macam 

sentering tersebut. 

2. Leveling  

Telah dikatakan bahwa leveling up adalah prosedur membuat sumbu satu I 

benar-benar vertikal. Prosesnya menggunakan sekrup ABC, mengamati nivo, 

seperti yang akan dijelaskan di bagian bawah nanti.  Prosedur ini harus 

dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.  Hendaknya Pengamat selalu mengecek 

kondisi leveling up ini, tidak hanya di awal pengamatan tetapi juga selama rentang 

waktu pengamatannya. 

Dalam kaitan ini, penting dipahami prosedur biasa dan luarbiasa seperti 

yang telah dijelaskan pada bagian depan. Penyimpangan sumbu vertikal akan 

menyebabkan penyimpangan sumbu horisontal dan penyimpangan ini tetap ada  

meskipun posisi teleskop diputarbalikkan (diluarbiasakan). Dengan kata lain, 

kesalahan ini tidaklah terkoreksi. Besarnya kesalahan ini bervariasi bergantung 

C 

A B 

C 

A B 

Gb. I-9. Proses leveling 

(a) (b) 
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pada  sudut vertikal teleskop. Jika target memiliki tinggi yang sama dengan 

teodolit (heling nol) maka kesalahannya nol. 

Untuk mengoreksi kesalahan ini, diperlukan data bacaan vertikal dan 

bacaan skala posisi gelembung nivo tabung (plate bubble). 

Tahapan leveling sebagai berikut, 

1. Leveling dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

2. Posisikan nivo tabung [21] sejajar dengan sekrup AB (Gb I-9); 

3. Tengahkan gelembung nivonya dengan cara: memutar berlawanan - ke arah 

dalam atau k  

4. Putar posisi nivo tabung kurang lebih e arah luar - secara serentak, sekrup A 

dan B itu; 90 (siku-siku) dengan perkiraan. Tengahkan gelembung nivonya 

dengan hanya memutar sekrup C (Gb I-9). 

5. Putar kembali posisi nivo tabung kurang lebih 90 (siku-siku) dengan 

perkiraan. Tengahkan setengah penyimpangan gelembung nivonya dengan 

hanya memutar sekrup AB dengan cara memutar berlawanan - ke arah 

dalam atau ke arah luar  -secara serentak. 

6. Putar posisi nivo tabung seperti pada tahap 3. 

7. Putar nivo pada sembarang posisi, jika gelembung nivo selalu di tangah-

tengah, leveling telah berhasil. 

3. Eliminasi paralaks 

Paralaks terjadi, jika dalam pembidikan bayangan-target tidaklah tepat 

benar pada benang silang. Agar terhindar dari paralaks ini, benang silang atau 

stadia hendaknya difokuskan secara hati-hati dengan eyepiece [19]; yang terletak 

dekat lensa okuler; sehingga benang silang itu jelas dan tajam.  Untuk membantu 

melakukannya bisa dengan mengarahkan teleskop ke arah langit atau ke 

permukaan cerah yang seragam. Putar skrup eyepiece sehingga benang silang 

tajam-hitam, ini berarti skala dioptrik lensa telah diset tepat, sesuai dengan mata 

pengamat.  Sekali terpenuhi, kondisi ini akan konstan untuk semua bidikan.   
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Setelah eyepiece [19] diset, selanjutnya, membidik target. Bidik target 

dengan bantuan vizier [7]. Putar klem horisontal [5] dan vertikal [8].  Lihat 

melalui teleskop eyepiece  dan putar lengan fokusing [16] sehingga bayangan 

target terlihat jelas.  Arahkan benang silang mendekati target dengan bantuan 

skrup horisontal [22] dan vertikal [8].  Akhiri fokusing dengan memutar lengan 

fokusing [16] sedemikian hingga bayangan target jelas dan bebas dari paralaks, 

yaitu tidak adanya pergerakan antara benang silang dan bayangan target ketika 

mata atau posisi pengamat bergeser sedikit. 

Untuk mengecek paralaks, pengamat menggerakan kepala sedikit dari 

beberapa sudut pandang.  Jika ada gerakan antara target dan benang silang, lengan 

fokusing lensa-dalam [16] digunakan untuk mengoreksinya. Jika gagal, teleskop 

diarahkan lagi ke langit dan pemfokusan eyepiece dicek lagi.  Umumnya, dengan 

hanya sedikit gerakan lengan fokusing, paralaks sudah bisa dikoreksi. 

Perlu diketahui, pemfokusan bayangan target tidaklah berpengaruh 

terhadap ketajaman benang silang. 

4. Eksentrisitas 

Eksentrisitas terjadi jika  pusat tengah lingkaran tidaklah berimpit dengan 

pusat putaran teleskop. Kesalahan ini mungkin dapat dikurangi dengan: 

1. membaca arah secara berturutan dari  nol yang berlawan secara diametris 

2. mengambil bacaan  secara simultan  dari bagian yang berlawanan secara 

diametris dari lingkaran 

Metoda pertama berkaitan dengan teknik pengamatan,  metoda kedua 

berkaitan dengan  pabrik dalam mendesain mekanisme pembacaan lingkaran optik 

agar menjadi lebih teliti dan sekarang telah menjadi kajian umum oleh para 

pembuat teodolit. 

5. Pointing 

Pointing adalah perbuatan mengarahkan teleskop ke target. Umumnya, 

terdapat tahapan-tahapan pointing yang harus diikuti sebagai berikut: 
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Setelah teodolit ter-sentering,  ter-leveling dan benang silang telah 

terfokus secara benar, teleskop secara bebas berputar mengarah ke target dengan 

bantuan skrup-skrup teleskop tertentu.  Selanjutnya, benang silang dibidikan ke 

target dan target difokuskan. Kemudian, benang silang ditumpang-impitkan 

(bisect) dengan target dengan memutar skrup pengerak halus horisontal [22] 

searah jarum jam.  Ketika benang silang mendekati target gerakan diperlambat, 

dan jika telah tepat tumpang-impit, gerakan dihentikan. Jika gerakan terlalu cepat 

akan terjadi bahaya overshooting, target terlewati.  Jika ini terjadi,  penyelesaian 

pointing tidaklah dilakukan dengan  memutar balik ke arah yang berlawanan.  

Sebagian ahli-ahli menyarankan untuk membuka kunci/klem dan memutar penuh 

mendekati 360
o
 seperti ketika melakukan pendekatan arah pertama lagi (original). 

Penting untuk dicatat, gerakan lambat pada saat benang silang mendekati target.  

Dengan latihan yang baik, sangat mungkin gerakan lambat itu selalu berhenti 

tepat pada target. 

Berkaitan dengan kunci/klem dan sekrup, perlu ditekankan: karena teodolit 

terbuat dari alat-alat teliti yang sensitif, semua gerakan sekrup-sekrup dan klem-

klem harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Klem-klem jangan diputar 

terlalu kuat, cukup dengan sedikit gerakan tangan saja. Pemutaran klem yang 

terlalu kuat tidak hanya praktek yang buruk tetapi juga akan merusak instrumen . 

Jadi, secara ringkas, aturan dasar pemekaian teodolit sebagai berikut: 

1) sumbu verikal ( sumbu I) harus benar-benar vertikal 

2) ketika pointing,  hindari „overshoot” target 

3) paralaks harus dieliminir 

4) semua klem dan skrup harus digerakan dengan penuh kehati-hatian 

5) sentering harus dilakukan sampai derajat akurasi yang diperlukan. 
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6. Pembacaan lingkaran 

Pada tempat yang gelap cermin pencahayaan [3 dan 9] dibuka dan 

diarahkan  ke cahaya sehingga mikroskop pembacaan terkena sinar.  Pada malam 

hari atau survei bawah tanah, dapat digunakan penyinaran elektrik. 

Eyepiece [18] diputar sehingga garis-garis pembacaan jelas terlihat. Kenop 

pemilih [20] digunakan untuk memilih lingkaran yang akan dibaca. Contoh-

contoh pembacaan pada  Wild T2 seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nampak bahwa setelah garis graduasinya ditepatkan  posisi indeks 

berubah.  Pada  Gb.I-11 dibaca sebagai berikut: 

105
g 
+ 80 

c
 + 224 

cc
 = 105.8224 

g 

Angka 4 pada 224 diambil 

dengan prediksi pada bacaan 

terkecil (1
cc

) terdekat meskipun 

indeks tidak tepat pada angka 4. 

Pada  Gb.I-12 dibaca sebagai 

berikut: 

94
o 
+ 10

‟
 + 2‟44

”
 = 94

o
12‟24” 

  

Gb.I-10. Model 400 
g
, Wild Kenampakan 

mikroskop bacaan sebeleum  garis graduasi 

diimpitkan 

Gb.I-11. Model 400 
g
, Wild, Kenampakan 

mikroskop bacaan setelah  garis graduasi 

diimpitkan. Bacaan : 105.8224 
g
 

 

 

Gb.I-12. Model 360
o
. Wild Kenampakan 

mikroskop bacaan setelah garis pembaginya 

diimpitkan. Bacaan: 94
o
12‟44” 
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Sama seperti di atas angka satuan 4 pada 44” diambil dengan prediksi pada 

bacaan terkecil (1
”
) terdekat meskipun indeks tidak tepat pada angka 4. 

Prediksi sampai satuan bacaan terkecil (least count) merupakan hal yang 

perlu diperhatikan karena akan 

mempercepat praktek pembacaan 

ukuran dan memberikan indikasi 

ketelitian instrumen yang digunakan.  

Sementara itu, sebagian surveyor 

berpendapat,  prediksi bacaan harus 

secara kontinyu sampai dengan 

kesanggupan mata memprediksi 

terkadang melebihi ketelitian 

instrumen yang digunakannya.   

Menurut hemat penulis cara ini 

akan memperlambat bacaan dan 

hasilnya tidak menunjukkan ketelitian 

instrumen yang digunakan. Pada 

perkembangannya, instrumen digital 

pun hanya  menunjukkan bacaan 

terkecilnya secara tidak kontinyu 

 

Gb. I-15 

Wild TIAE 

  

Gb. I-13. Bacaan pada 

Wild T16 

Vertikal: 96
o
06,5‟ 

Horisontal: 235
o
 56,4‟ 

 

Gb. I-14. Bacaan Wild TIAE    

H: 327
o
59,6‟ 
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(diskrit). Contoh bacaan instrumen lain ada pada  Gambar Gb.I-13, dan Gb.I-14 

sedangkan bentuk teodolit Wild TIAE lihat Gb.I-15 

 

7. Seting bacaan horisontal 

Bila dikehendaki, ketika membidik reference object (R.O) bacaaan 

horisontal dapat diset nol atau sebesar bearing atau asimut yang telah diketahui, 

misalnya pada metoda seri rangkap. Sebagai contoh dikehendaki R.O : 67
0
20‟30”.  

Pada alat T2 Wild urutannya sebagai berikut. Bidik target sehingga tepat dan jelas 

berimpit dengan benang silang. Besaran 20‟30” diset dengan memutar skala 

mikrometer [15]. Kemudian buka penutup [23], putar tepatkan  67
0. 

  Setelah tepat, 

maka bacaan telah terset 67
o
20‟30”, penutup [23] ditutup lagi untuk menghindari 

kesalahan kasar akibat terputarnya skrup ini.   

Pada teodolit merek lain, berbeda caranya.  Besaran 20‟30” diset dengan 

memutar skala mikrometer. Kemudian angka  67
0
  diset dengan membuka klem 

horisontal, setelah mendekati angka tersebut klem ditutup, kemudian bacaan 

ditepatkan dengan penggerak halus horisontal.  Setelah tepat, maka bacaan telah 

terset 67
o
20‟30”.  Selanjutnya, tepatkan benang silang ke objek yang dikehendaki 

dengan membuka klem limbus - yang merupakan pembagian skala yang ada di 

bagian bawah teodolit. Perlu diketahui memutar teodolit dengan membuka klem 

limbus ini tidak mengubah bacaan horisontalnya. Setelah mendekati objek dengan 

bantuan vizier,  tutup klem limbus, tepatkan benang silang pada objek dengan 

penggerak halus limbus.  Setelah tepat, untuk membidik titik lainnya, buka klem 

horisontal bukan klem limbusnya.  

Beberapa keuntungan diperoleh dengan setting bacaan horisontal ini. 

Pertama, cara ini memudahkan pengontrolan hasil ukuran, misalnya ketika 

penghitungan sudut kanan. Dengan set R.O nol derajat, maka bacaan horisontal 

detail atau pun titik poligon lainnya sama dengan sudut kanan yang terbentuk 

terhadap RO. Kedua, cara tersebut memudahkan penghitungan asimut, misalnya 

pada pembidikan detail.  Dengan set bacaan horisontal R.O sebesar asimut yang 
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diketahui, maka bacaan horisontal detail sama dengan besar asimutnya. Terakhir, 

ketiga, pada pengukuran asimut awal magnetis akan lebih baik jika arah utara 

yang ditunjukkan oleh jarum magnet disesuaikan dengan seting bacaan horisontal 

nol. 

Bagi surveyor pemula  proses ini sering dirasa membingungkan, namun 

dengan pemamahaman prosedur yang baik dan latihan tekun maka setting bacaan 

horisontal ini menjadi mudah dan menantang. 

Pada pembahasan tentang pengukuran sudut, seting ini akan dibicarakan 

lebih detail. 

 

Latihan 

1. Sebutkan bagian-bagian teodolit beserta fungsinya! 

2. Apa  perbedaan posisi biasa dan luarbiasa dalam hal kenampakan teodolit,  

bacaan vertikal dan bacaan horisontal? 

3. Sebutkan tahapan-tahapan sentering, apakah tahapan-tahapan itu harus 

berurutan? Jelaskan. 

4. Mengapa disarankan agar membidik objek referensi diset bacaan nol? 

5. Ketika membidik target dengan metoda seri rangkap, apakah putaran teodolit 

ke kiri atau ke kanan harus diperhatikan? Jelaskan. 

6. Apa perbedaan fungsi nivo kotak dan nivo tabung dalam kaitannya dengan 

seting teodolit? 

7. Apa perbedaan sentering dengan cara optis dan dengan cara unting-unting? 

8. Dalam leveling, dilakukan arah putaran berlawanan antara skrup A dan B, 

untuk apa hal itu dilakukan? 

9. Diskusikan,  apa akibatnya  jika kita tidak mengeset teodolit sumbu I vertikal 

dengan baik dalam kaitannya dengan konsep-konsep permukaan? 
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10. Perlu diketahui, dalam ujian praktek,  Saudara diharuskan sentering dalam 

waktu tidak kurang 3”, mengeset target dengan bacaan nol, dan melakukan 

pengukuran 2 seri rangkap. Tahapan-tahapan yang Saudara lakukan harus 

benar, presisi dan akurat hasilnya. 

 

Rangkuman 

Saat ini, teodolit telah berkembang dari yang analog ke digital. Pada tipe 

analog kemampuan bacaan terkecil merupakan karakteristik teodolit yang patut 

diketahui oleh surveyor. Beberapa teodolit dilengkapi slot untu pemasangan EDM. 

Total Station (TS) merupakan tipe teodolit yang menggabungkan pengukuran jarak 

secara elektronik dan sudut, dan mampu mendownloadkan data-data ke komputer.  

Pengukuran jarak dengan TS saat ini bisa tanpa reflektor. 

Agar teodolit bekerja dengan baik, surveyor hendaknya mengetahui 

bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara mengeceknya, bagaimana cara 

mengeluarkannya dari boks, dan bagaimana cara meletakkannya kembali dalam 

boks. 

Secara garis besar teodolit terdiri atas: tribrach, bagian bawah, alidade,  dan 

teleskop.  Untuk mengetahui pengukuran dengan baik beberapa definisi berakaitan 

dengan penggunaan teodolit hendaknya diketahui oleh surveyor misalnya faceleft, 

face right,  berbagai jenis sumbu, dan posisi biasa luarbiasa. 

Menset teodolit untuk pengamatan ada tiga tahapan: (1) Sentering: proses 

membawa titik tengah sumbu teodolit (sumbu I / sumbu vertikal) secara vertikal di 

atas titik pengamatan; (2) Leveling up: prosedur membuat sumbu satu I benar-benar 

vertikal; dan (3) Eliminasi paralaks:  pemfokusan teleskop untuk memastikan 

bayangan target tepat berada di benang silang. Terdapat perbedaan cara pengaturan 

setering optik dan unting-unting. 
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Tes Formatif 5 

1. Jika ketelitiann EDM 3 ppm x D + 5 mm, berapakah kesalahannya untuk 

pengukuran jarak 1 km ? 

a. 5 mm 

b. 8 mm 

c. 3 mm 

d. 15 mm 

2. Kelebihan yang dimiliki total station dibanding teodolit 

a. Mampu mengukur sudut secara teliti 

b. Mampu mengukur sudut jarak jauh 

c. Mampu mengoleksi data secara digital dan download data 

d. Beratnya ringan 

3. Penyimpanan teodolit pada tempat tertutup di laboratorium sebaiknya 

dihangatkan dengan: 

a. Lampu / bohlamp 

b. Lilin 

c. Sinar matahari 

d. dibiarkan 

4. Sebaiknya, untuk menghasilkan ukuran yang akurat, secara rutin teodolit 

a. digunakan 

b. disegel 

c. dikalibrasi 

d. dihangatkan 

5. Posisi biasa ditandai dengan, 

a. Visir di atas 

b. Posisi sembarang pertama 

c. Piringan vertikal di kiri pengamat 
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d. Piringan vertikal di kanan pengamat  

6. Posisi biasa ditandai bacaan lingkaran vertikal berkisar, 

a. 0
0
 - 180

0
 

b. 0
0
 - 90

0
 

c. 270
0
 -360

0
 

d. 180
0
 -360

0
 

7. Putar kanan pada posisi biasa dan putar kiri pada posisi luar biasa sangat 

dianjurkan dalam pengamatan sudut teodolit, hal ini secara fisik terkait dengan 

a. Hitungan sudut 

b. Adanya gesekan-gesekan kecil dan backlash pada alat 

c. Pengambilan data lebih 

d. Hanya mengada-ada saja. 

8. Garis hayal yang menghubungankan  pusat perpotongan benang silang ke lensa 

objektif dan perpanjangannya dinamakan: 

a. Garis kolimasi 

b. Sumbu I 

c. Sumbu II 

d. Garis vertikal 

9. Kesalahan pengukuran berikut dapat dieliminir dengan meratakan ukuran bacaan 

biasa yang benar, kecuali: 

a. Kesalahan garis kolimasi akibat tidak tegak lurus dengan sumbu horisontal 

(sumbu II) 

b. Kesalahan sumbu horisontal (sumbu II) akibat tidak tegak lurus sumbu 

vertikal (sumbu I) 

c. Kesalahan sumbu I tidak tegak lurus garis unting-unting 

d. Kesalahan garis kolimasi akibat tidak paralel dengan sumbu altitude level 

10. Pada Wild T2, Nivo kotak terdapat pada: 

a. Bagian bawah teodolit 

b. Bagian atas teodolit 
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c. Teleskop 

d. Tribrach 

11. Sumbu I teodolit berimpit dengan gaya berat, dinamakan 

a. centering 

b. leveling 

c. paralaks 

d. normal 

12. Sumbu I teodolit tepat pada titik tengah statiun pengamatan : 

a. centering 

b. leveling 

c. paralaks 

a. normal 

13. vizier berfungsi untuk 

a. centering 

b. membidik target secara pendekatan 

c. menepatkan gelembung nivo 

d. leveling 

14. Pada sentering optis, gelembung nivo kotak diimbangkan ke tengah dengan 

menggunakan: 

a. Kaki-kaki statif 

b. Sekrup ABC 

c. Focusing 

d. Penggerak halus horisontal 

15. Pemfokusan  teleskop untuk memastikan bayangan target tepat pada benang 

silang, dinamakan 

a. centering 

b. leveling 

c. eliminasi paralaks 

d. focusing 
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16. Pusat tengah lingkaran tidak berimpit dengan pusat putaran teleskop, dinamakan 

a. pointing 

b. eksentrisitas 

c. paralaks 

d. kolimasi 

17. Bacaan horisontal yang paling mungkin pada teodolit analog / mekanik dengan 

estimasi bacaan sampai dengan 10”: 

a. 145
o
59‟52” 

b. 145
o
59‟51,5” 

c. 145
o
59‟51” 

d. 145
o
59‟50” 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban tes formatif 5 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 (100%)  

N adalah jumlah soal 

Contoh,   

Jawaban yang benar 15, maka 

Tingkat penguasaan = 15/17 (100%) =  88 %    

Jadi, penguasaan Saudara 88 % 

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 V di atas, utamanya bagian 

yang belum Saudara kuasai. 

 

===== 

                                                                         



       

MODUL 

II 

TEODOLIT 

TM-20E /ES 

 

Pada bagian modul I telah alat ukur teodolit, cara-cara pemeliharaannya dan bagian 

bagiannya. Pada modul II ini akan dibahas teodolit khusus TM-20E/S secara lebih detail. Alat ini 

digunakan tersedia di laboratorium dan nantinya pada saat praktikum, mahasiswa menggunakan 

alat ini.  

Materi ini diterjemahkan dari buku manual alat SOKKIA CO., LTDTOMIGAYA 1-

CHOME, SHIBUYAKU, TOKYO, 151 JAPAN, PHONE 03-3465-5211 FAX 03-3465-5203, 

TELEX SURSOK J28518. Dalam hal format disesuaikan dengan format modul, tidak lagi seperti 

ya ng ada di manual aslinya. 
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A. PERBEDAAN ANTARA TM20E DAN TM20ES 

 

TM20E  

 

TM20E dilengkapi dengan tribrach yang dapat dibongkar-pasang. Tribrach ini dapat 

dikombinasikan secara mudah dengan target pada 

survei traverse (poligon), EDM dan unit-unit 

prisma pemantul. Cara memasang dan melepasnya 

ditunjukkan di bawah ini. 

Untuk memasang alidade,  tempatkanlah ia pada 

tribrach dan putar lever swivel (tuas) searah jarum 

jam untuk memfix-kan  posisinya.  Untuk 

melepasnya, pegang kuat alidade, putar lever 

swivel (tuas) berlawanan arah jarum jam dan angkat 

keluar alidade dari tribrach. Gb 1. 

 

Segera setelah membeli TM20E (bukan 

TM20ES), kendorkan sekrup pengaman yang 

ada pada lever swivel (pengunci). 

 

TM20ES 

 

TM20ES dilengkapi dengan tribrach yang dapat 

tidak dapat dibongkar-pasang. 

Untuk menepatkan titik patok survei, sangatlah 

mudah menggeser alidade TM20ES pada tribrach, 

yang masih pada posisi tetap pada statif, Gb. 2. 
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Gb.3 

 
B. NOMENKLATUR 

 
[1]  Skrup koreksi pendatar ( nivo  ) teropong 

[2] Pendatar (nivo ) teropong 

[3] Pemutar mikrometer 

[4] Sekrup pengunci putaran teropong 

[5] Tuas penyinar medan pandang 

[6] Pembidik kolimator 

[7] Sekrup penggerak halus vertikal 

[8] Sekrup pengunci gerakan vertikal 

[9] Sekrup penggerak halus horisontal 

[10] Pengunci shifting  teodolit 

[11] Pelat dasar 

[12] Sekrup pendatar pelat (ABC) 

[13] Sekrup pengunci gerakan bagian bawah 

[14] Sekrup gerakan halus bagian bawah 

[15] Cincin penentuan posisi piringan 

[16] Pendatar pelat (nivo  tabung) 

[17] Sekrup koreksi pendatar pelat (nivo  tabung) 

[18] Eyepiece mikrometer 

[19] Eyepiece teropong 

[20] Cincin pemfokus  eyepiece teropong 

[21] Cincin mounting  eyepiece teropong 

[22] Penutup pengoreksi benang  

[23] Cincin pemfokus 

[24] Lensa objektif 

[25] Standar 

[26] Tanda tinggi instrumen 

[27] Slot pengunci 

[28] Pemantul cahaya 

[29] Pendatar lingkar (nivo  kotak) 

[30] Sekrup koreksi pendatar lingkar (nivo  kotak) 

[31] Plummet optis 

[32] Sekrup koreksi plummet optis 

[33] Cincin pemfokus plummet optis 
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C.  SPESIFIKASI 

 

Teropong 360
0
 atau 400

g
 

Panjang 160 mm  

Bayangan Tegak  

Lensa objektif 45mm  

Perbesaran 30 X  

Medan pandang 1
0
30’ (26m)  

Daya beda 3”  

Jarak fokus terpendek 1,3m  

Perbandingan stadia 1:100  

Konstanta penambah 100  

   

Piringan horisontal   

Diameter 76mm  

Graduasi 1
0
 atau  1

g
 

Bacaan digital langsung 20” atau  0,005
g
 

Perkiraan 10” atau  0,0025
g
 

   

Piringan vertikal   

Diameter 76mm  

Graduasi 1
0
 atau  1

g
 

Bacaan digital langsung 20” atau  0,005
g
 

Perkiraan 10” atau  0,0025
g
 

   

Kepekaan nivo    

Nivo  teleskop 40”/2mm  

Nivo  tabung 40”/2mm  

Nivo  kotak 10’/2mm  

   

Plummet optis   

Bayangan Tegak  

Jarak fokus terpendek 0,5m  

Perbesaran 2 X  

   

Berat   

TM20E 4,6kg  

TM20ES 4,0kg  
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D.  LEVELING DAN SENTERING 

 
1. PEMASANGAN STATIF 

(1) Kendorkan sekrup kaki-kaki statif, A. 

Gb.4 

(2) Siapkan ujung kaki-kaki statif di 

permukaan tanah dan angkat kepala statif  

kurang lebih setinggi dagu. Kencangkan 

kembali A. 

(3) Lebarkan kaki-kaki statif sedemikian rupa 

sehingga kepala statif berada tepat di atas 

titik  patok survei. 

(4) Pastikan: 1) kepala statif mendekati datar, 

2) sepatu kaki-kaki statif tertanam mantap 

di permukaan tanah. Gb. 5. 

 

2. LEVELING TM20E/ES DENGAN 

MENGULUR- TARIK KAKI SATIF 
(1) Pasang TM20E/ES pada kepala statif. Pegang 

instrumen dengan satu tangan dan putar sekrup 

sentering melalui dasar tribrach. Kencangkan 

sekrup sentering sepenuhnya. Gb 6. 

(2) Putar eyepiece plummet optis [31] untuk 

memfokuskan reticle. Kemudian putar cincin 

pemfokus [33] untuk memperjelas titik patok 

survei. Gb.7 
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(3) Putar sekrup pendatar (ABC) 

[12] untuk menyetering titik 

patok survei tepat pada 

reticle.Gb 8. 

(4) Sesuaikan panjang kaki-kaki 

statif. Agar gelembung nivo  

kotak [29] di tengah-tengah, 

rendahkan kaki yang terdekat 

dengan gelembung, atau 

panjangkan yang terjauh 

dengan gelembung. 

(5) Putar skrup pendatar (ABC) 

untuk mengetengahkan nivo  

tabung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 

1. Titik patok survei 

2. Posisi yang nampak 

3. Sekrup pendatar (ABC) 

4. Perpanjangan kaki statif 

5. Gelembung seharusnya menjadi di tengah dengan mengulur-tarik ketiga kaki-kaki statif 

yang manapun. 
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E. PENYETRINGAN TITIK PATOK SURVEI 

 

TM20E 
(6) Amati melalui plummet optis [31]. Kendorkan sekrup sentering  secara hati-hati, 

tepatkan posisi TM20E yang berada pada kepala statif sehingga posisi titik patok 

survei tepat pada reticle. 

(7) Ulangi tahap (5) dan (6) jika pendatar pelat / nivo  [16] meyimpang lagi. 

 

 

TM20ES 
TM20ES dilengkapi dengan tribrach shifting.  Dengan demikian, TM20ES 

dimungkinkan ditepatkan  dalam kisaran ±8mm tanpa harus menggeser pelat dasar. 

 

(6) Jika TM20ES mendatar (tahapan (1) sampai (5)), putar pengunci shifting [10] 

berlawanan arah jarum jam dan tepatkan posisi TM20E yang berada pada kepala 

statif sehingga posisi tepat di titik patok survei. Kencangkan pengunci shifting 

agar posisi TM20ES tepat di tengah-tengah. 

 

 

 

3. SENTERING DENGAN UNTING-UNTING 
(Perlengkapan standar) 

 

Dalam kondisi cuaca yang stabil, sentering menggunakan unting-unting dimungkinkan 

dengan kisaran ±2 mm. Benang unting-unting dipasangkan di dalam sekrup sentering. 

Gunakan pengikat logam untuk penyesuaian panjang pendek benang. Gb.9 
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4. PEMFOKUSAN DAN PEMBIDIKAN 

 
(1) Gunakan pembidik kolimator [6] untuk menepatkan teropong pada target. Kunci 

teleskop. 

(2) Putar eyepiece [20] dan cincin pemfokus [23] untuk memfokuskan reticle (benang 

silang) dan target. 

(3) Putar sekrup penggerak halus vertikal dan horisontal [7] & [9] untuk menepatkan 

instrumen pada tengah-tengah target. 

(4) Gerakan kepala anda ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan secara perlahan untuk 

mengamati apakah bayangan target bergerak terhadap benang silang.  

Jika bayangan target bergerak berlawanan arah dengan pergerakan kepala anda, putar 

cincin pemfokus searah jarum jam sehingga bayangan target menjadi tetap.  

Jika bayangan target bergerak searah dengan pergerakan kepala anda, putar cincin 

pemfokus berlawanan arah jarum jam sehingga bayangan target menjadi tetap. 

Eliminasi paralaks di atas sangatlah penting untuk menghindari kesalahan 

pengukuran sudut. 

a) Pada pengukuran horisontal,  tepatkan target pada tengah-tengah benang vertikal. 

Gb. 10a. 

b) Pada pengukuran vertikal,  tepatkan target pada tengah-tengah benang horisontal. 

Gb. 10b. 
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F. PEMBACAAN PIRINGAN HORISONTAL DAN VERTIKAL (360
0
) 

 
Buka pemantul cahaya [28] menghadap arah sinar. 

Tiga jendela skala dapat dilihat melalui eyepiece mikrometer [18]. Jendela bagian atas 

(V) menunjukan piringan vertikal (satuan pembacaan: derajat),  jendela bagian bawah (H) 

menunjukan piringan horisontal  (satuan pembacaan: derajat), dan jendela bagian kanan 

(M) menunjukan menit dan detik untuk piringan vertikal dan horisontal.  Gb. 11. 

 

(1) Gunakan pemutar mikrometer [3] untuk membaca piringan horisontal 

Untuk membaca piringan horisontal lihatlah jendela H dan M. Garis indeks ganda 

terletak di antara dua angka derajat, e.g. Gb. 12 (204
0
/205

0
). Putar pemutar 

mikrometer searah/berlawanan arah jarum jam untuk ditepatkan  pada salah satu 

angka yang ada di antara dua garis indeks. Gb. 13,  bacaan sudut 205
0
3’40”. 

 

(2) Gunakan pemutar mikrometer 

[3] untuk membaca piringan 

vertikal 

Untuk membaca piringan vertikal lihatlah 

jendela V dan M. Garis indeks ganda terletak 

di antara dua angka derajat, e.g. Gb. 14 

(81
0
/82

0
). Putar pemutar mikrometer 

searah/berlawanan arah jarum jam untuk 

ditepatkan  pada salah satu angka yang ada di 

antara dua garis indeks. Gb. 15,  bacaan sudut 

81
0
43’20”. 
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G. PENGUKURAN SUDUT HORISONTAL (360

0
) 

 

1. PENGUKURAN SUDUT HORISONTAL 

SEARAH JARUM JAM 

 

(1) Pasang TM20E/ES dan bidik target 

pertama A. Gb.21. 

(2) Gerakan pemutar mikrometer [3] untuk 

membaca arah horisontal, e.g. 

24
0
25’40”. Gb.22. 

(3) Gunakan sekrup pengunci horisontal [8] 

dan sekrup penggerak halus horisontal 

[9] untuk membidik target kedua B. 

Gb.23 

(4) Gerakan pemutar mikrometer untuk 

membaca arah horisontal, e.g. 

125
0
42’40”. Gb.24. 

(5) ˂AOB = target kedua (bacaan B) - 

target pertama (bacaan A). Dalam hal 

ini, ˂AOB = 1250
42’40” - 24

0
25’40” = 

101
0 

17’00”. 
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2. PENGUKURAN SUDUT DARI 00’0” 

 
(1) Gerakan pemutar 

mikrometer [3] 

sampai angka  

00’0” berimpit 

dengan indeks, pada 

jendela M. Gb.25 

(2) Buka  sekrup 

pengunci horisontal 

[8] dan sekrup 

pengunci bagian 

bawah[13] dan 

pegang alidade 

TM20E/ES secara 

hati-hati.  Lihat 

melalui eyepiece 

mikrometer [18] dan 

putar cincin penentu 

posisi piringan [15] 

untuk mengeset 0
0
 pada 

indeks ganda pada jendela H. 

Catatan, pada TM20E/ES 0
0
 

selalu nampak pada H jika 

tanda 0
0
 yang ada pada cincin 

penentu posisi piringan 

posisinya berlawanan dengan 

pemantul cahaya. Gb.26 

(3) Kencangkan sekrup pengunci 

penggerak horisontal [8] dan 

putar sekrup penggerak halus 

horisontal [9] agar  0
0 

tepat di 

antara indeks ganda pada H. 

Gb.27 

(4) Posisikan target A pada 

medan pandang teropong dan kencangkan sekrup pengunci penggerak 

bagian bawah [13].  Putar sekrup penggerak halus bagian bawah [14] 

untuk menepatkan target A. Gb. 28 

(5) Kenndorkan sekrup pengunci penggerak horisontal [8] dan posisikan 

target B pada medan pandang. Putar sekrup penggerak halus horisontal 

untuk menepatkan target B 

(6) Lihatlah melalui eyepiece mikrometer dan baca sudut dengan mengatur 

putaran mikrometer. Gb.29. e.g. ˂AOB = 101
0
16’40 
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3. MENGESET ARAH DARI BACAAN YANG TELAH 

DITENTUKAN 

 
Untuk membidik arah  90

0
10’20” searah 

jarum jam dari target A sembarang: 

 

(1) Set bacaan TM20E/ES menjadi  0
0
0’0” 

dengan mengikuti tahapan 2. (1)-(3). 

Gb.30 

(2) Kendorkan sekrup pengunci penggerak 

bagian bawah [13] dan gunakan 

pembidik kolimator [6] sehingga 

mendapatkan target A. Kencangkan  

sekrup pengunci penggerak bagian 

bawah dan putar sekrup pengunci 

penggerak halus bagian bawah [14] 

untuk menepatkan target. Gb.31 

(3) Gerakanlah  pemutar mikrometer [3] 

untuk mendapatkan bacaan 10’20” 

dengan indeks M. Gb.32 

(4) Kendorkan sekrup pengunci penggerak 

horisontal [8] dan putar TM20E/ES 

searah jarum jam sehingga mendekati 

90
0
. Kencangkan sekrup pengunci 

gerakan. 

(5) Putar sekrup pengunci penggerak halus 

horisontal [9] sedemikian sehingga  

pada H angka  90
0
 tepat  di antara garis 

indeks.Gb.33 

(6) Sekarang bacaan titik tepat 90
0
10’20” 

dan mengarah ke target A. 

 
 

 

 



II-15 

 

 
H. PENGUKURAN SUDUT VERTIKAL (360) 

 

Sudut vertikal akan menunjukan angka 0
0
 

jika lensa objektif [24] mengarah ke atas 

(zenith),  sedangkan pada posisi mendatar 

akan menunjukan angka 90
0
 dalam posisi 

biasa, dan akan menunjukan angka 270
0
 

dalam  posisi luar biasa. 

 

(1) Pasang  TM20E/ES.  Teleskop dalam 

posisi biasa bidik target A, dan bacalah 

sudut l. Gb 47 dan 48 

(2) Kemudian, ganti posisi teleskop menjadi 

luar biasa, dan baca sudut r. Gb 49. 

(3) Hitunglah sudut zenith dengan 

persamaan: 

Sudut zenith = (l+360
0
-r)/2 

(4) Untuk menghitung sudut vertikal, 

kurangkan sudut zenith dari 90
0
. 

e.g. l = 70
0
42’20” 

dan r = 289
0
17’30” 

Sehingga,  sudut zenith 

= (70
0
42’20” +360

0
-289

0
17’30”)/2 

=70
0
42’25” 

Sudut vertikal 

= 90
0
-70

0
42’25” 

=19
0
17’35” 
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I. SURVEI STADIA 

 

Pada reticle teropong terdapat benang-

benang stadia (2 vertikal / 2 horisontal) 

berbanding satu perseratus (1/100) dari jarak 

fokus lensa. 

Gunakan garis stadia untuk mengukur jarak 

target dan ketinggian. Gb.53 

 

(1) Jika teropong pada posisi horisontal, 

Gb.54 dan  55, baca jarak antara dua 

garis stadia. 

Jarak horisontal antara a dan b: L = 100 x l 

Beda tinggi antara a dan b: H = H-

H’ 

(H adalah jarak antara patok survei 

dengan tanda tinggi instrumen [26] 

). 

(2) Jika posisi teropong miring. Gb 56. 

L=100 x l x cos
2
 

Atau 

L=100 x l x sin
2
 

H = 50 x l x sin 2 + H-H’ 

Atau 

H = 50 x l x sin 2 + H-H’ 
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J. PERLENGKAPAN  

 

1. PERLENGKAPAN STANDAR 
(1) Casing plastik 

(2) Unting-untung 

(3) Kompas tabung 

(4) Pen koreksi 

(5) Obeng 

(6) Sikat 

(7) Penutup vinil 

(8) Pelindung sinar 

(9) Penutup lensa 

(10) Pak baterai penyinar 

(11) Bohlam lampu 

(12) Pedoman penggunaan 

 

 

 

 



II-19 

 

Memasang kompas tabung 

(1) Sisipkan kompas ke dalam 

slot pengunci [27] 

(2) Kendorkan sekrup pengunci 

agar jarum kompas 

bergerak bebas 

(3) Putar TM20E/ES pada 

posisi biasa sedemikian 

sehingga batang kompas 

ada di antara garis inkes 

vertikal. Sekarang, 

TM20E/ES telah mengarah 

ke utara magnetis. 

(4) Setelah digunakan, 

kencangkan pengunci agar 

jarum tidak bergerak-gerak. 

 

Tempat  baterai penyinaran, 

LA1 

Pada survei yang kondisi 

pencahayaannya kurang,  

pembacaan dan medan pandang 

dapat diberi penyinaran. 

Untuk penyinaran pembacaan: 

Letakan LA1pada slot pengunci [27], 

putar pengatur intensitas sinar untuk 

mengatur intensitas sinar sesuai 

keperluan. 

Untuk penyinaran medan pandang: 

Sebagai tambahan di atas,  sesuaikan 

lever medan pandang penyinaran [5] 

sedemikian rupa reticle terlihat jelas. 
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2. PERLENGKAPAN TAMBAHAN 
(1) Prisma eyepiece diagonal, DE 10 

Disediakan untuk pengukuran dengan posisi mendekati zenit dan pengukuran 

dalam posisi medan pandang terbatas. 

Lepaskan cincin teropong dan eyepiece mikrometer dengan memutar berlawanan 

arah jarum jam. 

Kemudian, putar sekrup DE 10 pada eyepiece teropong / mikrometer 

(2) Unit target traverse, TG1 & TG2 

TG1 dan  TG2 digunakan untuk survei traverse dan keduanya dapat dipasang 

pada tribrach. 

Pada kondisi sinar yang kurang, peralatan penyinaran malam (perlengkapan 

standar) dapat diletakan di belakang pelat target. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-22 

 



II-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-25 

 

 

 

 

K. PENGECEKAN DAN PENGOREKSIAN 

 

TM20E/ES mungkin dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang mendadak  dan 

getaran-getaran.  Hal tersebut dapat berakibat kurang akuratnya  pengukuran.  

Oleh karena itu, PENTING UNTUK MEMERIKSA DAN MENGOREKSI  

TM20E/ES  SEBELUM DIGUNAKAN dengan urutan sebagai berikut: 

 

1. PENGOREKSIAN PENDATAR PELAT 
(1) Posisikan pendatar pelat [16] ke kanan agar segaris dengan sekrup 

pendatar A dan B. Putar sekrup pendatar C untuk mengetengahkan 

gelembung, seperti yang terlihat Gb.71 

(2) Putar alidade 90
0
 (100

g
) untuk menempatkan pendatar pelat di atas 

A dan B, dan putar A dan B untuk mengetengahkan gelembung. 

Gb.72. 

(3) Putar alidade 180
0
 (200

g
) untuk menempatkan pendatar pelat di  

atas C. Putar A dan B untuk mengoreksi ½ penyimpangan. Gb 73. 

(4) Putar sekrup pengoreksi pendatar pelat [17] dengan pen koreksi 

untuk mengetengahkan gelembung tepat di tengah. Gb 74. 

(5) Putar alidade 90
0
 (100

g
) seperti posisi awal (2). Jika gelembung 

masih menyimpang, ulangi tahap (3) sampai dengan (5) sehingga 

gelembung tepat di tengah-tengah. 

 

2. PENGOREKSIAN PENDATAR LINGKAR 
Setelah pendatar pelat dikoreksi, periksa dan koreksi pendatar lingkar 

[29]. Jika gelembung menyimpang, putar sekrup pengoreksi pendatar 

lingkar [30] dengan pen koreksi sehingga gelembung di tengah-tengah. 

Gb.76 
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Gb. 74 

Gb. 73 
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3. PENGOREKSIAN GARIS RETICLE VERTIKAL YANG 

MIRING 

 
Jika garis reticle vertikal menyimpang terhadap arah gaya berat, 

pembacaan akan menjadi tidaklah  akurat. Oleh karena itu, perlu 

pemeriksaan untuk pengoreksian kevertikalan tersebut. 

 

(1) Pilihlah target yang jelas dan setelah pembidikan seperti biasanya,  

gunakan  sekrup penggerak halus horisontal untuk menempatkan 

benang vertikal  tepat pada target A. Gb. 77 

(2) Gerakan teropong ke atas dengan memutar sekrup penggerak halus 

vertikal sehingga terget terletak tepat di tengah  garis vertikal ganda. 

Gb.78. 

(3) Jika target menyimpang, lepaslah tutup pengoreksi reticle [22], 

tempatkan sebatang kecil plastik atau kayu pada salah satu sisi pada 

sekrup sebagai penyangga, lihat melalui eyepiece dan putar sekrup 

perlahan utnuk memposisikan target pada B. 

Sekarang garis reticle vertikal telah benar. Gb 79. 
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4. KOREKSI HORISONTAL DARI GARIS RITICLE 

VERTIKAL (360) 

 
Perbedaan bacaan biasa dan luar biasa seharusnya tepat 180

0
. Perbedaan 

bisa terjadi akibat pergeseran datar reticle terhadap garis optis teropong. 

Oleh karena itu perlu diamati perbedaan bacaan antara biasa dan luar 

biasa.  

(1) Pilih sebuah target yang jelas berjarak lebih dari 10 m. Gb 80 

(2) Baca piringan horisontal pada posisi biasa. e.g. a = 18
0
34’00”  

(3) Bidik target yang sama pada posisi luar biasa, baca piringan 

horisontal. e.g. a = 198
0
34’40” . Gb. 81 

Perbedaan antara biasa dan luar biasa 180
0
00’40” 

Kelebihan 40” haruslah dieliminasi. 
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(4) Pertama gunakan rumus b + (a-

b±180
0
)/2 untuk mendapatkan 

kelebihan separuh bacaan (40”) 

pada posisi luar biasa 

198
0
34’40”+( 18

0
34’00” -

198
0
34’40” ±180

0
)/2  =198

0
34’20” 

(5) Gerakanlah pemutar mikrometer 

menjadi bacaan 34’20” pada 

indeks M.  Akibatnya, angka 198
0
 

tidak lagi tepat. Gb 82 

Putar  sekrup penggerak halus 

horisontal [9] untuk menepatkan 

kembali bacaan 198
0
 pada H. 

Lihatlah melalui teropong. Target 

menjadi menyimpang dari reticle. 

Gb.83. 

(6) Untuk mengeliminasi 20” sisanya, 

lepas penutup pengoreksi reticle 

dan putar ke kiri dan ke kanan 

dengan pen koreksi sehingga 

target kembali di tengah-tengah. 

Gb.84. 

Perbedaan antara biasa dan luar 

biasa menjadi 180
0
sekarang.  
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5. KOREKSI VERTIKAL DARI GARIS RETICLE 

HORISONTAL DAN PENDATAR TEROPONG 

 
Koreksi ini diperlukan untuk ketepatan penentuan sudut vertikal. 

(1) Pasang TM20E/ES pada posisi mendatar,  buatlah bacaan piringan vertikal 

90
0 

(100
g
), dirikan rambu sejauh 20-40m dan bacalah posisi reticle 

(benang) yang mengarah ke rambu (bacaan :a). Gb.90 

(2) Selanjutnya, putar teleskop secara vertikal (alidade janganlah diputar ), 

buatlah bacaan piringan vertikal 270
0 

(300
g
) dan bidik rambu untuk 

membandingkan apakah benang pada bacaan yang sama (bacaan :b). 

(3) Jika bacaan a dan b tidak berimpit, bukalah penutup koreksi reticle, dan 

putar skrup ke atas dan ke bawah dengan pen koreksi untuk memposisikan 

benang setengah penyimpangan antar a dan b. 

(4) Sekarang, berikan koreksi pada pendatar teropong. Jika  gelembung 

menyimpang, putar sekrup pengoreksi pendatar teleskop dengan pen 

koreksi utnuk memposisikan gelembung di tengah-tengah.  Amati kembali 

teropong, pastikan benang reticle horisontal masih berada di antara bacaan 

a dan b. Gb.92 
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6. PENGOREKSIAN PLUMMET OPTIS 

 
(1) Ketika TM20E/ES datar dan titik patok survei berada di tengah reticle, 

kendorkan sekrup pengunci horisotal, putar TM20E/ES 180
0
(200

g
) dan 

lihatlah kembali titik patok survei. Titik patok survei seharusnya selalu 

berada tepat berimpit dengan reticle 

(2) Jika titik patok survei menyimpang: 

a) Koreksikan separuh penyimpangan dengan empat sekrup koreksi 

plummet optis [32]. Koreksikan separuh penyimpangan sisa dengan 

sekrup pendatar 

b) Putar alat dan ulangi pengoreksian untuk memastikan titik patok survei 

selalu tepat berimpit dengan reticle 

 

 

Jika setelah dilakukan pengoreksian - pengoreksian di atas 

penyimpangan masih ada, sebaiknya alat dibawa ke teknisi 

perbaikan. 
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L. PERINGATAN  

 

1. Bawalah selalu TM20E/ES dalam kotaknya ketika pindah dari satu tempat 

kerja ke tempat kerja lainnya, dsb. Selama perpindahan, hindarkan 

TM20E/ES dari benturan. 

2. Jika akan mengeluarkan TM20E/ES dari kotak plastik, pegang standar 

erat-erat dan tariklah. 

3. Pasir atau debu yang menempel pada bagian bawah alat akan merusak 

kepala statif dan sekrup penyentering. Janganlah pernah meletakan 

TM20E/ES di permukaan tanah. 

4. Janganlah membawa TM20E/ES dengan memegang ke dua standar selama 

di sekitar lokasi kerja.  Peganglah erat selalu satu standar dan gunakanlah 

tangan satunya untuk menyangga  TM20E/ES.  Bila perlu membawa 

TM20E/ES yang terpasang pada statif,  janganlah membawanya dengan 

menggunakan bahu. 

5. Jika TM20E/ES ditinggalkan dalam keadaan di pasang, gunakan pentup 

lensa dan tutuplah alat dengan penutup vinyl 

6. Jangan biarkan TM20E/ES terguyur hujan atau tersengat kuat sinar 

matahari. 

7. Jika akan memasukan alat dalam  kotaknya, lihatlah posisinya dari 

gambarnya. 

8. Untuk menghindari kehilangan selama perjalanan, letakan selalu  

peralatan tambahan pada tempatnya. 

9. Gunakan cairan pembersih netral atau air untk membersihkan casing 

plastik. 

 

M. PERAWATAN 

 

1. Peralatan ukur dipengaruhi oleh kelembaban. 

Jika alat terkena percikan hujan, segeralah alat dilap 

2.  Bersihkan selalu alat sebelum dimasukan  ke  tempatnya. 

Sikatlah lensa, tiup dan laplah dengan kain katun bersih atau tissu halus 

3. Setelah digunakan terus menerus, periksalah statif secara rutin dari 

kehilangan atau kerusakan bagian-bagiannya. 

4. Segera hubungi agen, jika: 

a) Terdapat embun atau jamur di dalam teropong 

b) Terdapat benda asing (debu dsb) yang menghambat pergerakan 

komponen alat. 

 

Spesifikasi dan kenampakan umum alat ini mungkin diubah atau diperbaiki 

sewaktu-waktu dan mungkin berbeda dengan yang ada pada katalog atau 

panduan penggunaan. 
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N. PENGEPAKAN 

Ketika memasukan TM20E/ES,  satukanlah tanda kuning yang ada.  
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Latihan 

1. Apa perbedaan antara theodolit TM20E dengan TM20ES ? 

2. Sebutkan bagian-bagian theodolit yang ada pada halalaman II-4 ! 

3. Apa saja yang diinformasikan dalam spesifikasi teknis suatu theodolit?. 

4. Bagaimana tahapan leveling dengan kaki-kaki statif? 

5. Bagaimana tahapan pemfokusan dan pembidikan? 

6. Apa yang dimaksud dengan pengukuran sudut dari bacaan 00’0”? 

7. Apa yang dimaksud dengan mengeset arah dari bacaan yang telah ditentukan? 

8. Apa yang dimaksud dengan sudut vertikal dan sudut zenit? 

9. Gambarkan garis stadia yang tampak dari teropong theodolit  TM20E/ES ! 

10. Sebutkan perlengkapan standar TM20E/ES ! 

11. Sebutkan perlengkapan tambahan TM20E/ES ! 

12.  Bagaimana tahapan pengoreksian pendatar pelat ! 

13. Bagaimana tahapan pengoreksian pendatar lingkaran ! 

14. Bagaimana tahapan pengoreksian pendatar pelat ! 

15. Bagaimana tahapan pengoreksian garis reticle vertikal yang miring? 

16. Bagaimana tahapan pengoreksian horizontal garis reticle vertikal? 

17. Bagaimana tahapan pengoreksian vertikal garis reticle horizontal dan pendatar teropong? 

18. Bagaimana tahapan pengoreksian plummet optis? 

19. Apa peringatan-peringatan penting penggunaan theodolit  yang patut diketahui seorang 

surveyor? 

20. Apa yang harus diketahui dalam perawatan theodolit  yang patut diketahui seorang 

surveyor? 
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Rangkuman 

Ada beberapa perbedaan antara TM20E dan TM20ES. Setiapa theodolit memiliki 

spesifikasi yang harus diketahui oleh surveyor. Leveling dapat dilakukan dengan kaki-kaki statif. 

Senterimh dapat dilakukan dengan optis atau unting-unting. surveyor hendaknya mengetahui 

tahapan-tahapan sentering, leveling, pemfokusan dan pembidikan, dan bagaimana cara membaca 

piringan-piringan baik horisontal maupun vertikal. Sudut dapat diketahui dengan pengukuran 

sudut set nol atau dengan set bacaan arah tertentu. Dalam pengukuran sudut vertikal ada 

perbedaan antara sudut zenit dan sudut vertikal. Benang-benang stadia dapat digunakan untuk 

survei jarak. 

Pada pembelian instrumen ada perlengkapan standar yang perlu diketahui. Selain itu 

aada perlengkapan tambahan yang boleh jadi diperlukan pada jenis survei tertentu.  

Akibat penggunaan yang terus menerus atau usia alat yang tua, bagian-bagian alat sudah 

tidak sempurna lagi. Olehsebab itu secara rutin hendaknya dilakukan pengecekan dan 

pengoreksian alat. Peringatan dan  cara-cara perawatan yang ada pada manual alat harus 

diketahui oleh surveyor agar survei berjalan efektif dan lancar. 

 

Tes Formatif 

1. Gambarkan  teodolit TM 20E ! 

2. Sebutkan bagian-bagiannya pada soal 1 ! 

3. Jelaskan fungsi dari bagian bagian tersebut ! 
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BAB III  

PENGUKURAN JARAK LANGSUNG  

 
Indikator Hasil Belajar : peserta pelatihan mampu memahami Pengukuran Jarak Langsung 
dan tacimetri dan melaksanakan : Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar, 
Pengukuran Jarak langsung pada lapangan miring, Pengukuran jarak yang terhalang, Sumber-
sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak dan Beberapa kasus pengukuran 
jarak. 

 

A.  Pengertian 

Jarak antara dua buah titik dimuka bumi dalam ukur tanah 

adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut 

tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring atau 

bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring 

disebut jarak miring sedang pada bidang tegak disebut jarak 

tegak/tinggi.  

Cara pengukuran jarak, dibagi dalam. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar III.1. Cara Pengukuran Jarak 
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B.   Pengukuran Jarak Langsung 

Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan, pada 

pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat 

utama, antara lain adalah :  

1. Pita ukur, alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, 

plastik, atau campuran dari padanya.  

2. Pegas ukur, material utama terbuat dari plat baja.  

3. Rantai ukur, terbuat dari rantai baja.  

Panjang alat-alat tersebut umumnya dari 30m, 50m dan 100m 

dengan lebar antara 1 cm  sampai 2 cm. tebal antara 0.1mm sampai 

0.2mm, pembagian skala bacaan dari skala terkecil mm sampai dengan 

skala terbesar m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2. Macam alat utama 

 

Alat-alat bantu, pengukuran jarak langsung antara lain adalah :  

1. Jalon atau anjir adalah tongkat dari pipa besi dengan ujung runcing 

(seperti lembing) panjang antara 1.5m sampai 3m, diameter pipa 

antara 1.5cm sampai 3cm dicat merah dan putih berselang-seling. 

Jalon ini berguna pada pelurusan dan untuk menyatakan adanya 

suatu titik dilapangan pada jarak jauh.  
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2. Pen ukur, adalah alat untuk memberi tanda titik sementara 

dilapangan. Terbuat dari besi dengan panjang ± 40m dan runcing 

diujungnya dan ujung lain lengkung.  

3. Unting-unting : alat untuk membantu memproyeksikan suatu titik 

terbuat dari besi atau dari kuningan.  

4. Water pas tangan : alat bantu untuk mendatarkan pita ukur.  

5. Prisma dan kaca sudut: alat bantu untuk menentukan sudut 90/ 

siku.siku.  

 

C.   Pengukuran Jarak Langsung Pada Lapangan Datar 

Pada pengukuran jarak Iangsung, dimana jaraknya tidak dapat 

diukur dengan satu kali bentangan pita ukur, maka pelaksanaannya 

terdiri dari:  

1.   Pelurusan : menentukan titik-titik antara, sehingga terletak pada 

satu garis lurus (terletak pada satu bidang vertikal)  

2.   Pengukuran jarak.  

Misal akan diukur jarak antara titik A dan Titik B, seperti pada 

gambarar berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar III.3. Pengukuran jarak mendatar 

 

 

Pelaksanaan pelurusan  
1.   Tancapkan jalon dititik A dan dititik B  

2.   Orang I berdiri dinelakang jalon di A, dan orang II dengan 

membawa jalon disekitarnya titik a, dengan petunjuk orang I orang II 

bergeser kekanan/kekiri sampai dicapai orang II di a, bahwa jalon di 
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A di a dan jalon di B tampak jadi satu/ berimpit kemudian jalon di a 

diganti dengan pen ukur. Demikian pada dilakukan dititik-titik b, c 

dan seterusnya.  

Pelaksanaan Pengukuran Jarak.  

1.   Bentangkan pita ukur dari A ke a, skala 0 m diimpitkan pada titik 

A dan pada saat skala pita ukur tepat dititik a, baca dan catat, misal 

terbaca d1 m.  

2.   Lakukan hal yang sama antara a ke b, misal terbaca d2 m. 

demikian terus sampai ke bentangan antara c ke b.  

3.   Jarak AB adalah penjumlahan dari jarak —jarak tadi;  

AB = di+d2+d3+d4.  

4.   Pengukuran jarak dilakukan dua kali, dari A dan B disebut 

pengukuran persegi dan pengukuran pulang dari B ke A.  

5.   Jarak AB adalah jarak rerata pengukuran persegi dan pengukuran 

pulang.  

D.   Pengukuran jarak langsung pada lapangan miring 

 

Pelaksanaan pelunasan :  

Pelaksaan pelunasan pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada 

lapangan datar  

misal diukur jarak AB pada lapangan miring.  
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Gambar III.4. Pengukuran Jarak datar pada bidang miring 

 

Pelaksanaan pengukuran  
1.   Bentangkan pita ukur secara mendatar dari A ke atas titik a 

dengan perantaraan nivo, gantungkan unting-unting diatas titik a. 

Unting-unting yang menyinggung pita ukur misal terbaca dim (lihat 

gambar)  

2.   Pekerjaan tersebut dilakukan oada penggal-penggal jarak ab, bc 

dan cb.  

3.   Pengukuran jarak dilakukan dari A dan B dan dari B ke A. dan hasil 

akhir adalah harga rerata.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.5. Pembacaan skala pita ukur dengan bantuan tali unting-unting 

 

 

E.   Pengukuran Jarak Yang Terhalang 

1.   Bila titik A dan B terhalang kolam  
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Gambar III.6. Jarak AB terhalang 

 

Proyeksikan B pada C garis yang melalui A dititik C ukur jarak A/C dan 

jarak BC :  

Jarak AB = √(AC2+BC2 ). 

 

2.   Bila titik A dan B tepat di tepi bangunan  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar III.7. A,B Ditepi Bangunan 

 

Pelaksanaan pelurusan AB  
1. Buat garis L1 lewat titik A, tentukan titik 1 lubangkan 1B sebagai 

garis m1.  

2. Pada garis m1 tentukan titik 2 dan hubungkan A2 sehingga 

terbentuk garis 12. 

3. Tentukan titik 3 pada 12, hubungkan 3B sehingga terbentuk garis 

m2.  

4. Pekerjaan tersebut dilanjutkan sampai didapat. Titik 5-4-B satu garis 

dan Titik 4-5-A satu garis berarti Titik A-5-4-B satu garis lurus 

Selanjutnya pengukuran jarak AB. 

A. Sumber-Sumber Kesalahan dan Kesalahan pada Pengukuran Jarak 

1. Panjang pita ukur tidak standar  
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2. Suhu yang tidak baku  

3. Tarikan yang tidak tetap  

4. Pelurusan yang tidak baik  

5. Pita tidak mendatar  

6. Pemasangan unting-unting tidak tepat  

7. Salah menandai   

8. Salah baca  

9. Lenturan pita ukur.  
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MODUL  

IV 
TEODOLIT DIGITAL 

 

 

Data untuk kepentingan pemetaan permukaan bumi  dapat dilakukan secara 

tererstris.  Salah satu peralatan ukur terestris yang dapat digunakan untukpengambilan 

data sudut dan jarak adalah teodolit. Dilihat dari jenis pembacaan sudut horisontal dan 

vertikal dibedakan atas teodolit analog dan digital. Untuk tipe analog telah dibicarakan 

pada modul terdahulu. Maka selanjutnya perlu diperdalam juga tentang teodolitdigital. 

 Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami 

prinsip dasar teodolit digital, Sistem pembacaan piringan pada teodolit digital, Syarat 

Pengaturan Teodolit Digital, Sistem Sentering Teodolit Digital, Satuan Sudut pada 

Teodolit Digital, Pengukuran sudut dengan teodolit digital dan makna spesifikasi teknik 

pada teodolit digital. 

Modul IV  ini akan mempelajari tentang prinsip dasar teodolit digital, Sistem 

pembacaan piringan pada teodolit digital, Syarat Pengaturan Teodolit Digital, Sistem 

Sentering Teodolit Digital, Satuan Sudut pada Teodolit Digital, Pengukuran sudut 

dengan teodolit digital dan makna spesifikasi teknik pada teodolit digital. 
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A. Teodolit digital. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut dalam bidang geodesi dan ilmu 

ukur tanah dikenal dengan nama teodolit atau transit. Alat ini terdapat beberapa macam 

tipe dan jenisnya. Meskipun demikian secara umum semua teodolit mempunyai 

mekanisme kerja yang sama, namun pada tingkatan tertentu mempunyai perbedaan baik 

penampilan maupun konstruksi alat tersebut. Klasifikasi teodolit telah dibicarakan pada 

modul terdahulu. Teodolit digital adalah termasuk dalam klasifikasi  teodolit atas dasar 

bacaan lingkarannya. Teodolit dengan mekanisme pembacaan piringan secara digital 

dibagi lagi menjadi dua yaitu : Teodolit digital manual dan teodolit digital elektronik. 

Kedua jenis teodolit ini dinamakan teodolit elektronik. Prinsip kerja teodolit elektronik 

sama dengan teodolit optis pada umumnya. Bedanya angka bacaan lingkaran horisontal 

dan vertikal teodolit eletronik ditampilkan secara digital elektronik. Teodolit elektronik 

merupakan teodolit dengan sumbu tunggal (reiterasi), sehingga gerakan mendatarnya 

hanya didukung oleh sebuah klem horisontal dan penggerak halus, tanpa  limbus. 

Karena bacaan ditampilkan secara digital, maka tidak ada bacaan yang harus diestimasi 

sebagaimana pada skala garis. Teodolit elektronis juga dilengkapi dengan tombol 

pengenolan, sudut horisontalnya dapat diukur ke arah kanan dan kiri, bacaan sudut 

dapat dilihat pada layar displai monitor.  

 

 

 

Gb.IV-1. Tampilan Layar Display Teodolit Merek Nikon. 
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Layar displai ini ada yang satu tetapi ada juga yang ganda sehingga memudahkan dalam 

pembacaan. Untuk menggantikan fungsi klem limbus pada teodolit elektronik juga 

terdapat menu yang mempertahankan bacaan piringan horisontal meskipun teodolit 

digerakkan pada arah mendatar biasanya disebut tombol “Hold”. Bacaan lingkaran 

vertikal bisa berupa helling (Sudut Vertikal) dapat juga berupa sudut zenit, hal ini bisa 

di stel menurut selera operator.  

 

              

 

Gb.IV-2. Beberapa contoh teodolit digital 

 

Faktor pembeda antara teodolit analog dan teodolit digital adalah dari segi sistem 

bacaan lingkaran (piringan) baik vertikal maupun horisontal. Tetapi secara prinsip 

konstruksi teodolit digital dan analog sama. Termasuk bagian –bagian dari todolit juga 

mirip dan dapat dikatakan sama. Pada prinsipnya sama persis dengan teodolit analog 

berikut fungsi bagian – bagiannya hanya saja mengalami penyederhanaan  bagian – 

bagian teodolit analog menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dioperasikan. Bagian 

Teodolit digital dibagi menjadi 3 bagian : 

1. Bagian Atas, terdiri atas : 

Teropong, visir (analog / laser), Piringan lingkaran vertikal, Sumbu II 

(mendatar), klem teropong dan penggerak halus, Garis Bidik.  

2. Bagian Tengah, terdiri atas :  

Kaki penyangga sumbu II, Alhidode Horisontal, piringan lingkaran 

horisontal, Klem & Penggerak halus alhidode horisontal, Nivo (tabung) 

alhidode horisontal, Monitor pembacaan piringan HZ dan V. 
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3. Bagian Bawah, terdiri atas :  

Tribach, Nivo kotak, Skrup penyetel ABC, Alat Sentering (Optis / laser), 

statip.  

Contoh bagian – bagian dari teodolit digital pada merek TOP CON tipe DT 

205/207/209/209P 

 

Gb. IV-3. Teodolit DT 205/207/209/209P Tampak Depan 

a. Sighting Collimator   : Pembidik (visier) 

b. Objektive Lens   : Lensa Obyektif 

c. Instrument Height mark  : Tanda sumbu II (Tinggi alat) 

d. Display Window   : Monitor bacaan (DT 209/209P hanya satu 

sisi). 

e. Horisontal Tangent Screw  : Skrup penggerak halus horisontal. 

f. Horisontal motion clamp  : Klem pengunci horisontal. 

g. Optical Plummet Telescop  : Teleskop sentering optis. 

h. Tribrach fixing level   : Klem Pengunci Tribrach 

i. Circullar level    : Nivo Kotak 

j. Levelling Screw   : Skrup pendatar ABC 

k. Centering Screw   : Skrup sentering (hanya DT 209P).  
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Gb.IV- 4. Teodolit DT 205/207/209/209P Tampak Belakang 

a. Handle     : Pegangan saat pemindahan alat. 

b. Handle fixing knop   : Knop pengunci pegangan alat. 

c. Telescope focusing knop  : Knop untuk focus teleskop  

d. Cross Hair Adjustment Section Cover : Penutup penyetel benang silang. 

e. Telescope eyepiece   : Lensa Okuler. 

f. Batteray    : Tempat baterai. 

g. Vertical motion clamp   : Klem pengunci vertikal. 

h. Vertical Tangent Screw  : Skrup penggerak halus vertikal. 

i. Plate Level    : Nivo tabung untuk mendatarankan  alat. 

j. Operation Keys   : Tombol operasional. 

k. RS-232C Conector (205 only) : Slot  kabel  penghubung  untuk  RS - 232 

C (hanya  

   Untuk  tipe 205). 

l. Base Tribrach Type   : Pelat Dasar Tribrach. 
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Dalam aplikasi penggunaan dan pemanfaatan untuk survey terestris, Teodolit digital 

digunakan karena :  

1. Upaya mengurangi kesalahan  (sumber manusia). 

2. Aksesibilitas ke sistem berbasis komputer. 

3. Mempercepat proses. 

4. Memberikan kemudahan 

 

B. Sistem Pembacaan Lingkaran / Piringan Pada Teodolit Digital. 

Klasifikasi Teodolit berdasarkan bacaan lingkaran/piringan : 

1. Berupa garis lurus dan nonius. 

2. Mikrometer, (tunggal dan koinsiden) 

3. Digital (manual dan elektronik)  

Karena sistem pembacaan lingkaran/piringan secara digital, maka teodolit iin disebut 

dengan teodolit digital. Bacaan lingkaran/piringan dilakukan secara digital, konstruksi 

bacaan piringan  horisontal dan vertikal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

  

Gb.IV-5. Konstruksi piringan horisontal dan vertikal 
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Sistem pembacaan  piringan secara horisontal dan vertikal pada teodolit digital  : 

1. Incremental Reading Rotary Scaning. 

Menggunakan sistem satu putaran lingkaran dengan perbandingan perubahan 

panjang busur. Disepanjang sisi lingkaran bacaan dibuat sebuah medan listrik 

lemah, yang bila diletakkan sebuah kumparan (jarum penunjuk) akan 

menimbulkan perubahan medan listrik. Besarnya perubahan ini dalam satu 

lingkaran diskalakan menjadi 360
0
, maka dapat dipahami perubahan medan 

listrik tersebut dapat di transformasikan ke satuan derajat. Bila diketahui 

Diameter piringan = d, maka jari2 = d/2 , shg keliling lingkaran = 2 *  * r. 

Perubahan Medan Listrik = dML, Perubahan Medan Lisrik satu lingkaran = ML, 

dan perbandingan ini dengan perbandingan keliling lingkaran, sehingga dapat 

diketahui besarnya bacaan lingkaran tsb. Contoh untuk pembacaan pada piringan 

dengan diameter = 70 mm,  jari – jari  = 35 mm, keliling lingkaran = 2 * * r  = 

2 * 3,14 * 35 = 219,9114 mm. Jika digunakan sistem centicimal maka  2 * * r     

= 360
0
 . Maka 219,9114  = 360

0
  . Apabila terjadi  perubahan panjang busur (dL)  

misal 27 mm,  maka bacaan sudut s  = dL/L  x 360
0
 = 27/219,9114  x 360

0
    

 =   44
0
11’58,63”. 

2. Encoder Scaning 

Menggunakan encoder yang diberi tanda dan dapat dibaca secara elektrik misal 

dengan menggunakan barcode. Terdapat dua macam encoder yaitu : 

a.  Standart Encoder 

Perlu adanya initialisasi dengan memutar /  menggerakkan sumbu putar 

agar   bacaan HZ /  V muncul dimonitor. 

b. Continous Encoder 

Tidak perlu adanya initialisasi, bacaan  piringan H / V langsung dapat 

dibaca pada layar monitor. Sensor Encoder dipasang di dua sisi yang 

bersebrangan pada encoder. 

Disamping kedua metode tersebut ada juga sistem pembacaan angka ukur baik sudut 

maupun jarak optis dengan menggunakan barcode. 

Sistim pembacaan sudut dengan barcode : Elemen Barcode ditransfer ke bilangan Biner. 

 Hitam   = Off  = 0 

            Putih    = On   = 1 
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Proses Korelasi code bacaan dengan Code Memory. 

1. Citra Cahaya di transfer menjadi energi listrik  

2. Korelasi akan tepat bila tegangan listrik   maksimum  Transformasi 

bilangan biner ke bilangan sexadesimal. 

 

C. Syarat Pengaturan Teodolit Digital. 

Sebelum alat ukur teodolit digunakan untuk kegiatan pengukuran harus terpenuhi 

dahulu syarat :   

1. Sentering. 

2. Sumbu I Vertikal 

Kedua syarat diatas dinamakan syarat dinamis, disamping itu alat harus terbebas 

dari kesalahan sistematis sebagai berikut : 

3. Sumbu I Tegak Lurus Sumbu II. 

4. Garis Bidik Tegak Lurus Sumbu II. 

       (Terbebas Kesalahan Kolimasi) 

5. Kesalahan Indeks Vertikal ≈  Nol. 

Kesalahan – kesalahan sistematis tersebut dapat dilakukan koreksi seperti 

melakukan koreksi pada teodolit analog, faktor pembeda adalah sistem pembacaan 

piringan horisontal dan piringan vertikalnya saja. Tidak memerlukan trik atau 

metode khusus. Untuk syarat dinamis harus selalu dilakukan setiap memulai 

pekerjaan pengukuran yang menggunakan teodolit.  

 

D. Sistem Sentering Teodolit Digital. 

Sentering adalah menepatkan sumbu I (sumbu vertikal) teodolit segaris dengan garis 

gaya berat yang melalui titik tempat berdiri alat (berupa paku atau titik silang pada 

brass tablet).  Sistem sentering pada teodolit digital dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan bantuan alat senetring : 

1. Mekanik atau Unting – unting.  

Dapat dikatakan sentering dengan cara mekanik atau menggunakan unting – 

unting pada teodolit digital sudah hampir tidak digunakan lagi. Meskipun 

demikian setiap alat ukur teodolit jenis ini selalu dilengkapi dengan unting – 

unting yang tersimpan pada boks alat. Gambar berikut ini mengenai sentering 
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yang menggunakan unting – unting. Kelemahan metode ini agak sulit dilakukan 

dalam kondisi di lokasi pengukuran bertiup angin yang cukup dan sangat 

kencang. 

 

Gb.IV – 6. Sentering menggunakan unting – unting. 

2. Optis. 

Sentering yang dilakukan dengan seperangkat optik yang ada pada teodolit, titik 

target pada sistem sentering digunakan untuk menepatkan poin/patok yang jadi 

acuan pengukuran. Untuk melakukan dan mengetahui alat teodolit sudah 

sentering atau belum dapat melihat pada teleskop sentering optis. Teleskop 

sentering optis pada beberapa alat melekat pada Tribach, tetapi ada beberapa 

juga yang sudah menjadi satu dengan body teodolit. Kelebihan sentering 

metode ini dibandingkan dengan metode mekanik /unting – unting, lebih tepat 

dan akurat serta tidak dipengaruhi oleh angin yang bertiup, yang menyebabkan 

unting – unting selalu bergerak – gerak. 

3. Sinar Laser. 

Pada sistem sentering ini, menggunakan sinar laser yang aman atau infra merah 

sebagai tanda untuk menepatkan sumbu I teodolit dengan titik acuan. Sumber 

sinar laser dapat berada didalam “tubuh” alat teodolit atau dipasang tepat 

dibawah kepala statif. Tata cara melaksanakan sentering sama dengan tata cara 
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melakukan sentering optis. Contoh sentering optis beserta sistem pengaturan 

levelling teodolit digital dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 

Gb. IV- 7. Sentering dengan alat sinar laser dan levelling 

4. Tongkat teleskopik. 

Sentering dengan menggunakan sistim hanya terdapat pada alat – alat teodolit 

tertentu, untuk jenis alat teodolit digital hampir sudah tidak diketemukan lagi. 

Bentuk alat sentering tongkat teleskopik adalah memanjang yang dipasang tepat 

dibawah kepala statif menuju target/tanda silang pada brass tablet. Karena 

berbentuk tongkat maka pemasangan kaki statif di atas titik acuan harus diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu saat pekerjaan sentering 

dilakukan. Akibatnya tinggi alat beserta statifnya menjadi lebih tinggi 

dibanding menggunakan sistem sentering lainnya. Pengoperasian sistem 

sentering dengan bantuan tongkat teleskopik sedikit lebih sulit dibanding sistem 

lainnya. 

  

E. Satuan Sudut Pada Teodolit Digital. 

Satuan sudut dapat diatur sebagai berikut : 

1. Sexagesimal : 

 Satu Lingkaran = 360
0
 = 3600” 

       1
0
 = 60’ ,   

       1’ = 60” 
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2. Centicimal : 

 Satu Lingkaran = 400 grade (400
g
),  

       1grade = 10 desigrade,  

       1 desigrade = 10  centigrade (10
c
),     

       1 centigrade  = 10 miligrade  (10
cc

).   

       Istilah  Grade  dalam   teodolit digital = Gon. 

Tata cara pemilihan satuan sudut ini untuk masing – masing merek berbeda 

tombolnya, untuk mengetahui bagaimana cara pengaturannya dapat dilihat pada 

buku manual pengoperasian teodolit. 

   

F. Pengukuran Sudut Dengan Teodolit Digital.  

Pengukuran sudut dengan teodolit digital dibagi menjadi dua yaitu pengukuran 

sudut horisontal dan pengukuran sudut vertikal. Pada dasarnya sama antara metode 

pengukuran sudut pada teodolit analog, faktor pembedanya disamping sistem 

pembacaan piringan pada teodolit digital terdapat tombol – tombol yang dapat 

menggantikan fungsi pengunci limbus pada teodolit analog. 

1. Pengukuran Sudut Horisontal. 

Pengukuran sudut horisontal dengan teodolit digital dapat dilakukan dengan 

cara : 

a. Cara Pengukuran Sudut Tunggal. 

b. Cara Pengukuran Seri (Rangkap). 

c. Cara Pengukuran Repetisi. 

d. Cara Pengukuran Reiterasi. 

1.a. Cara Pengukuran Sudut Tunggal. 

 Pada metode ini hanya diperbolehkan untuk pengukuran detil. Cara pengamatan 

seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

 Dirikan alat di titik B, lakukan sentering dan levelling. 

 Hidupkan teodolit dengan menekan tombol power pada posisi On, 

selanjutnya bidik titik A (untuk memulai pengukuran sistem pembacaan 

piringan dapat di set Nol dengan menekan tombol RST / H= 0 set) 

 Selanjutnya bidik titik  C, dan baca bacaan yang terdapat pada monitor 

sudut horisontalnya. 
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 Besarnya sudut :  B = ß = R2 – R1 

 

 

Gb. IV-8. Pengukuran sudut tunggal. 

 

 1.b. Cara Pengukuran  Seri. 

Cara pengukuran seri ini terdapat dua macam yaitu  : seri tunggal dan seri 

rangkap (ganda). Untuk pengukuran seri tunggal, pelaksanaannya seperti 

pengukuran tunggal diatas, hanya saja dilakukan berulang kali sesuai jumlah seri 

yang akan dilakukan. Untuk seri rangkap pengukurannyadilakukan  dengan 

posisiteropong biasa dan luar biasa. Pengukuran sudut dilakukan dengan posisi 

piringan vertikal berada disebelah kiri teleskop pengamatan (telescope eyepiece) 

disebut “ Face Left Observations” atau “Posisi Biasa”. Pengukuran sudut dilakukan 

dengan posisi piringan vertikal berada disebelah kanan teleskop pengamatan 

(telescope eyepiece) disebut “ Face Right Observations” atau “Posisi Luar Biasa”. 

Presisi bacaan dapat diatur sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki alat, tetapi 

ketelitian alat telah tertentu meskipun bacaan dibuat dengan ketelitian yang lebih. 

Cara pengamatannya : setelah pengamatan seperti pengukuran tunggal, selanjutnya 

teropong diputar balik dalam kedudukan Luar Biasa dan bidikkan kembali pada 

target C baca piringan horisontal pada layar monitor, selanjutnya bidik pada titik A 

dan  baca piringan horisontal pada layar monitor. Pengukuran dengan cara 

demikian dinamakan pengukuran satu seri rangkap. Apabila diperlukan lebih dari 

satu seri rangkap, maka cara tersebut tinggal diulang saja, tetapi pada seri 

berikutnya posisi dari skala lingkaran horisontalnya diubah dengan menambah 90
0
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atau besaran lainnya, sebagai ganti pengunci dan penggerak halus limbus 

digunakan tombol HOLD atau tombol penahan bacaan piringan horisontal lainnya. 

 1.c. Cara Pengukuran Repetisi. 

 Cara pengukuran ini hanya dapat dilakukan pada teodolit tipe repetisi atau 

teodolit dengan sumbu ganda, demikian juga untuk teodolit digital hanya yang 

memliki sumbu ganda saja dapat dilakukan cara pengukuran repetisi. Cara 

pengukurannya : 

 Dirikan alat di titik C, lakukan sentering dan levelling. 

 Hidupkan teodolit dengan menekan tombol power pada posisi On, 

selanjutnya bidik titik A (untuk memulai pengukuran sistem pembacaan 

piringan dapat di set Nol dengan menekan tombol RST / H= 0 set), baca 

sebagai p. 

 Selanjutnya bidik titik  B, dan baca bacaan yang terdapat pada monitor 

sudut horisontalnya, sebagai q. 

 Bacaan q, kita bawa ke target titik A dengan menekan tombol HOLD. 

 Setelah tepat pada titik A, tekan tombol HOLD sekali lagi untuk 

membebaskan sistem pembacaan piringan horisontal, selanjutnya diarahkan 

ke titik B. Baca piringan horisontal pada layar monitor terbaca r. demikian 

seterusnya dilakukan beberapa kali pengukuran. Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar dibawah ini, 

 

Gb. IV-9 Cara pengukuran repetisi. 



IV - 14 

 

 

1.d. Cara Pengukuran Reiterasi. 

Cara pengukuran  reiterasi sebenarnya mirip dengan  cara repetisi, setelah 

mengukur sudut B dan terbaca q, selanjutnya bacan q tersebut ditambahkan dengan 

besaran sudut tertentu misalnya 30
0
, Pembacaan ini kemudian dibawa ke target 

awal yaitu A (dengan menekan tombol Hold sekali). Setelah tepat pada pembacaan 

pada titik A, tekan tombol Hold sekali lagi (untuk membebaskan bacaan piringan 

horisontal). Arahkan teropong ke titik C, baca bacaan piringan horisontalnya pada 

layar monitor. Bacaan terakhir ini ditambahkan lagi dengan besaran sudut tertentu 

misalnya 30
0
, bawa bacaan ini ke titik A seperti diatas. Hal ini dilakukan berulang 

kali.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gb. IV – 10 Cara Pengukuran Reiterasi. 

 

2. Pengukuran Sudut Vertikal. 

Pengukuran sudut vertikal dapat diatur : dalam sistem Zenit atau helling, dengan 

satuan : sexagesimal, centicimal atau bentuk prosentase. Gambar dari bentuk / 
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model  piringan horisontal dalam suatu alat teodolit dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

                                

 

Gb. IV-11, (a) Sistem Pembacaan  Zenit 

                   (b) Sistem Pembacaan Helling.    

G. Spesifikasi Teknik Pada Teodolit Digital. 

Spesifikasi teknis pada alat teodolit digital dari beberapa merek ternyata meliputi  

tiga hal utama yaitu Spesifikasi Teropong, Spesifikasi Sistem Pengukuran 

Sudut,Spesifikasi Umum. 

1. Spesifikasi Teropong. 

Spesifikasi teknis teropong meliputi : besaran panjang teropong, diameter lensa 

obyektif,  nilai perbesaran bayangan benda dan bentuk/jenis bayangan tersebut 

tegak atau terbalik, medan pandang lensa (Field of View), ketentuan jarak 

terpendek yang dapat diamati, nilai konstanta pengali (A) pada pengamatan 

jarak secara stadia, nilai konstanta penambah (B) pada penentuan jarak secara 

stadia dan reticle ilumination. Nilai - nilai serta ukuran spesifikasi teknis 

tersebut berbeda pada setiap alat ukur dengan merek berbeda.  

2. Spesifikasi Pengukuran Sudut. 

Spesifikasi Pengukuran Sudut meliputi : sistem pembacaan piringan baik 

horisontal maupun piringan vertikal, ukuran diameter piringan horisontal dan 

piringan vertikal (biasanya sama ukurannya), unit/ satuan bacaan piringan 

vertikal (dalam satuan centicimal / sexagesimal), satuan terkecil pembacaan 

piringan horisontal dan vertikal,  dan akurasi pengukuran sudut. 
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3. Spesifikasi Umum. 

Spesifikasi umum pada teodolit menyangkut tentang : bahan tampilan/displai 

monitor bacaan piringan vertikal dan horisontal serta resolusinya, tombol 

operasional, nilai sensitifitas nivo tabung, kemiringan sumbu I dari dasar Trebach 

mupun bagian atas trebach, suhu lingkungan yang diperkenankan untuk 

menggunakan teodolit, displai kemampuan baterai, sumber listrik/baterai yang 

diperkenankan, ukuran fisik teodolit serta kelengkapan lainnya.  

 

Latihan 

1. Apa faktor pembeda antara teodolit analog dengan teodolit digital ? 

2. Sebutkan Sistem pembacaan  piringan secara horisontal dan vertikal pada 

teodolit digital  ? 

3. Sebutkan syarat pengaturan dinamis teodolit digital ?. 

4. Pada teodolit digital terbaru, sentering dibantu dengan alat sinar laser, 

bagaimana sentering tersebit dilakukan ? 

5. Sebutkan satuan sudut yang digunakan pada teodolit digital ? 

6. Bagaimana pengukuran sudut dengan menggunakan Teodolit Digital secara 

Reiterasi ? 

7. Pada spesifikasi bagian manakah agar kita dapat menggunakan rumus tachimetri 

untuk pengukuran  jarak optis ? 

 

 

 

1. Prinsip kerja teodolit elektronik sama dengan teodolit optis pada umumnya. 

Bedanya angka bacaan lingkaran horisontal dan vertikal teodolit eletronik 

ditampilkan secara digital elektronik. Teodolit elektronik merupakan teodolit 

dengan sumbu tunggal (reiterasi), sehingga gerakan mendatarnya hanya 

didukung oleh sebuah klem horisontal dan penggerak halus, tanpa  limbus. 

2. Sistem pembacaan  piringan secara horisontal dan vertikal pada teodolit digital  : 

Incremental Reading Rotary Scaning dan Encoder Scanning. 

Rangkuman 
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3. Syarat dinamis pengaturan teodolit digital adalah Sentering dan Sumbu I 

Vertikal. Tetapi untuk penggunaannya harus terbebas dari kesalahan sistematis 

yaitu sumbu I harus tegak lurus sumbu II, kesalahan kolimasi dan kesalahan 

indeks vertikal harus mendekati nol. 

4. Sentering adalah menepatkan sumbu I (sumbu vertikal) teodolit segaris dengan 

garis gaya berat yang melalui titik tempat berdiri alat (berupa paku atau titik 

silang pada brass tablet). Pekerjaan sentering dapat dibantu dengan 

menggunakan : unting – unting (secara mekanik), Optis, Sinar Laser dan tongkat 

teleskopik. 

5. Satuan sudut pada teodolit digital dapat diatur dengan sistem : Sexagesimal atau 

centicimal. 

6. Pengukuran sudut horisontal dengan teodolit digital dapat dilakukan dengan cara  

a. Cara Pengukuran Sudut Tunggal. 

b. Cara Pengukuran Seri (Rangkap). 

c. Cara Pengukuran Repetisi. 

d. Cara Pengukuran Reiterasi. 

7. Pengukuran sudut vertikal dapat diatur : dalam sistem Zenit atau helling, dengan 

satuan : sexagesimal, centicimal atau bentuk prosentase. 

8. Spesifikasi teknis pada alat teodolit digital dari beberapa merek ternyata meliputi  

tiga hal utama yaitu Spesifikasi Teropong, Spesifikasi Sistem Pengukuran Sudut, 

Spesifikasi Umum. 

 

 

Pilihlah B  jika benar  atau S jika salah  dari pernyataan-pernyataan berikut.  

1 Teodolit digital berdasarkan konstruksi sumbunya termasuk jenis : 

A. Sumbu Ganda    B. Sumbu Tunggal     C. Repetisi     D. Dengan Limbus. 

2 Berikut ini bagian/komponen dalam teodolit digital, kecuali : 

A. Klem Horisontal   B. Klem Vertikal   C. Layar Monitor   D. Klem Limbus 

3 Sistem pembacaan piringan dengan menggunakan bar code termasuk kategori 

sistem pembacaan : 

Tes Formatif  I 
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A. Encoder Scaning                                          C. Koisinden. 

B. Incremental Reading Rotary Scaning       D. Sistem Tunggal.     

4 Kesalahan sistematis yang mempengaruhi pada hasil pengukuran sudut 

horisontal adalah : 

A. Kesalahan Indeks Vertikal             C. Kesalahan Nivo Teropong.            

B. Kesalahan Kolimasi                        D. Kesalahan  alhidade vertikal 

5 Kesalahan sentering dapat mempengaruhi kesalahan hasil ukuran, kecuali : 

A. Jarak Optis.                C. Sudut Horisontal 

B. Beda Tinggi                D. Helling. 

6 Teodolit yang dilengkapi dengan teleskop sentering, maka pekerjaan sentering 

dapat dilakukan secara : 

A. Mekanik.       B. Optis.     C.Optis Mekanis      D. Optis Telekospis. 

7 Satuan sudut derajat, menit dan detik pada teodolit digital termasuk sistem 

pembacaan : 

A. Sexagesimal      B. Centicimal       C. Radian     D. Satuan Gon 

8 Pengukuran sudut dalam posisi teropong Biasa – Luar biasa, terdapat dalam 

pengukuran sudut : 

A. Tunggal     B. Seri      C. Repetisi    D Reiterasi 

9 Pengukuran Sudut dengan dilakukan berulang tanpa merubah posisi teropong 

dalam arah vertikal dan tanpa ada penambahan bacaan dilakukan secara: 

A. Seri Tunggal   B. Seri Rangkap   C. Repetisi    D. Reiterasi. 

10. Pengganti fungsi pengunci limbus teodolit analog pada teodolit digital merek 

Nikon tipe NE – 20 S adalah : 

A. Tombol Hold    B. Tombol Klem     C. Tombol RST  D. Tombol %/V 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif  yang terdapat 

pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini.  
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Rumus : 

       Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan  =   ----------------------------------------------  X  100 %  

           10 

 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah : 

   90 – 100 %  =  Baik Sekali; 

   80 – 90 %    =  Baik; 

   70 – 80 %    =  Cukup; 

        ≤ 70 %    =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (Modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 

 

 

 

 

 

 



 V - 1 

MODUL  

V 
PENGUKUR JARAK ELEKTRONIK (PJE) 

 

 

Data jarak yang dipergunakan untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan dapat 

diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Jika menggunakan pita ukur maka 

akan diperoleh jarak langsung, tetapi jika data jarak tersebut diperoleh dengan melalui 

suatu proses hitungan disebut dengan penentuan jarak tidak langsung. Alat pengukur 

jarak elektronik (PJE) termasuk dalam kategori peentuan jarak secara tidak langsung.  

 Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami 

prinsip dasar pengukuran jarak elektronik, klasifikasi pengukuran jarak elektronik, 

Gelombang Elektromagnetik, Prinsip dasar pengukuran jarak dengan gelombang 

elektromagnetik, Sistem Gelombang Mikro, sistem Elektro-Optis, Cara kerja alat PJE,  

Ketelitian PJE, Geometri Pengukuran dengan PJE, Reflektor dan reflektorless, 

Distometer. 

Modul V  ini akan mempelajari tentang prinsip dasar pengukuran jarak 

elektronik, klasifikasi pengukuran jarak elektronik, Gelombang Elektromagnetik, 

Prinsip dasar pengukuran jarak dengan gelombang elektromagnetik, Sistem Gelombang 

Mikro, sistem Elektro-Optis, Cara kerja alat PJE, Ketelitian PJE, Geometri Pengukuran 

dengan PJE, Reflektor dan Reflektorless, Distometer. 
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A. Prinsip dasar pengukuran jarak elektronik. 

Pengukuran jarak yang cukup jauh, memerlukan peralatan yang cukup teliti. 

Peralatan yang dapat digunakan untuk pengukuran jarak yang jauh ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan Pengukuran Jarak Elektronik. Prinsip Pengukuran Jarak 

Elektronik (PJE) adalah metode pengukuran jarak dengan menggunakan prinsip 

perambatan gelombang elektronik. Gelombang elektronik yang telah diketahui 

frequensinya (f) dipancarkan ke suatu pemantul atau reflektor dan dipantulkan kembali 

ke pemancar. Alat pemancar mampu menghitung jumlah (n) panjang gelombang dengan 

ketelitian sampai 1/1000 bagian dari panjang gelombang. Nilai n/f dihitung termasuk 

waktu (t) baik secara manual atau secara otomatis pada alat, dikalikan dengan nilai 

kecepatan standart sinyal di atmosfir (v), hasilnya jarak atau panjang lereng yang 

diukur. Metode penentuan jarak secara elektronik ini bermacam – macam, nanti akan 

diterangkan dalam sub bab tersendiri.      

 

B. Klasifikasi pengukuran jarak elektronik. 

Berdasarkan macam gelombang yang digunakan dalam penentuan jarak secara 

elektronik, maka pengukuran jarak elektronik  ini dikelompokkan menjadi dua tipe 

yaitu : 

1. Tipe yang menggunakan Gelombang Mikro atau radio (Microwave Distance 

Measurement /MDM) 

2. Tipe yang menggunakan Gelombang Cahaya (Electrooptic Distance 

Measurement / EDM). 

Tipe MDM mempunyai kemampuan jangkauan yang cukup jauh, hingga puluhan 

kilometer dan harus dilengkapi dengan pemantul atau reflektor aktif. Adapun Tipe 

EDM mempunyai jangkauan pengukuran jarak yang relatif pendek mulai puluhan 

meter sampai dengan beberapa kilometer dan dengan menggunakan pemantul atau 

reflektor pasif, sehingga pada umumnya tipe EDM lebih banyak digunakan untuk 

pekerjaan pengukuran – pengukuran yang relatif pendek yang umumnya berkaitan 

dengan survey rekayasa. Tipe EDM bentuknya kecil dan ringan sehingga dapat 

dengan mudah dipasang diatas teodolit sehingga pengukuran sudut dan jarak dapat 

dilakukan bersama – sama. Seperti penggunaan elektronik Total station pada tipe 

moduler.  
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Tipe EDM dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 

1. Menggunakan gelombang cahaya tampak, yang mempunyai panjang gelombang 

3,6 x 10
-7

 s/d 7,8 x 10
-7

 m. 

2. Menggunakan  gelombang infra merah, yang mempunyai panjang gelombang  

7,8 x 10
-7

 s/d 3,4 x 10
-4

 m. 

3. Menggunakan sinar LASER (Light Amplification Through Simulated Emition Of 

Radiation). 

 

Gb. V- 1. Contoh PJE. 

 

C. Gelombang Elektromagnetik. 

Gelombang elektromagnetik adalah tenaga yang dipancarkan, berupa getaran medan 

magnet yang merambat dalam ruang bebas. Gelombang elektromagnetik ini bersifat 

periodik dan berbentuk sinusoide. 

Hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik dapat 

dinyatakan dengan persamaan berikut: 

     λ =      

     f =      

     c =    

Dalam hal ini : 

λ : Panjang gelombang 

f  : Frekuensi 

 c  : Kecepatan rambat gelombang dalam suatu medium, didasarkan pada kecepatan  

       cahaya dalam medium. 

Co : Kecepatan rambat gelombang cahaya dalam ruang hampa (229.792,5±0,4 km/ 

detik) yang telah disepakati bersama pada sidang XII Internasional Scentific Radio 
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Union tahun 1957, yang kemudian diterima oleh Internasional Union for Geodesy 

and Geophysic dan kemudian diperbarui pada tahun 1975 menjadi 299.792.485±1,2 

m/ detik, dengan simpangan baku 0,004 p.p.m. 

U : Indeks refraksi medium. 

Radiasi atau rambat gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dengan gambar 

dan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 A 

 

  

 

 

 

 

                                   Gb. V - 2. Radiasi gelombang elektromagnetik 

 

 

 

 

 

 t 

 

 

 t              t 

 

 

 

                                            

Gb V – 3. Efek beda waktu 

 

         Φ =  ω. T  

         ω =  2.П.f  

Keterangan: 

 A : Amplitudo 

 ω : Kecepatan sudut 

 f :  Frekuensi gelombang cahaya 

 φ : Sudut fase 

Posisi partikel pada gelombang dengan  beda fase  ∆φ dapat dinyatakan dengan: 

t α 
A 



 V - 5 

 Y = A sin (φ + ∆φ) 

  = A sin ω (t +∆t) 

Dalam hai ini: 

 ∆φ : Beda fase 

 ∆t  : Beda waktu 

Efek beda waktu diilustrasika pada gambar V….di atas. Selanjutnya beda fase dapat 

dinyatakan dalam beda waktu: 

 ∆φ = ∆t.ω  

 ∆t = ∆φ/ ω 

  

D. Prinsip dasar pengukuran jarak dengan gelombang elektromagnetik. 

Ada empat metode pengukuran jarak elektronik, yaitu: 

1. Metode pulsa. 

Jarak ditentukan dengan waktu tempuh kecepatan gelombang.  

Jarak (D) : 2D  = C (Tr – Te). 

2. Metode beda fase. 

Jarak ditentukan melalui beda phase gelombang saat dipancarkan dengan saat 

diterima kembali. 

Jarak  (D)     2D = N λ  + (ΔФ /2 ) λ  

                      D = N λ/2+(ΔФ /2 ) λ/2    U =λ/2 

                      D = N U  + (ΔФ /2 ) U 

               N = ambiguity (jumlah gelombang penuh yang tidak diketahui). 

            ΔФ= Sudut Beda Phase 

                     λ  = Panjang Gelombang 

                    2 = 360
0
   

Bagaimana dengan nilai  NU  tsb dihitung dengan cara : 

   a.  1 alat menggunakan beberapa jenis panjang gelombang. 

   b.  2 alat menggunakan beberapa  parameter pengamatan untuk memecahkan  

        nilai n. 
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3. Metode dopler. 

Efek dopler : karena perbedaan kecepatan (v) antara pemancar dengan penerima 

gelombang, maka terjadi perbedaan frequensi gelombang (fD). 

Frequensi saat dipancarkan   (fr) = C / λ  

Frequensi saat diterima         (fR) = (C +2V) /λ  

Frequensi dopler                   (fD) = fR – fr    

                                                       fD = fR – fr          

                                                                 = ((C +2V) /λ) – (C / λ)  

                                                                 = 2V/λ   

                                                              V = ½ fD λ  

       Jarak     (D)    =  Kecepatan (V) x Waktu (t) 

                    (D)    = ½ fD λ  . dt    

4. Metode interverometer. 

Prinsip :menginterfrensikan gelombang pantul dari reflektor bergerak (RG) 

dengan reflektor diam (RD) yang pasti. 

Gelombang Satu (y1) = A sin (ω t) 

Gelombang Dua (y2) = A sin (ω t + ΔФ) 

Hasil Superimpose kedua gelombang : 

 y = y1 + y2  =  [ 2A cos (ΔФ/2)]sin (ω t + ΔФ/2) 

  Harga y tersebut akan : 

  Maksimum bila ΔФ = 0             (interferensi  Konstruktif) 

  Minimum   bila ΔФ =  = 180
0
   (Interferensi  Destruktif)  

Selama perubahan pola interferensi tersebut , Photo Detector menghitung jumlah 

“Brights Fringes” (M) 

 Sehingga  :          Jarak (D)    =     M. λ / 2 

 

Metode yang paling banyak digunakan pada EDM untuk surveying adalah metode 

beda fase, baik dengan gelombang mikro, sinar tampak maupun inframerah dan 

laser, sehingga disini hanya akan dibahas metode beda fase saja. Konsep dasar 

pengukuran jarak elektronik adalah suatu sinyal gelombang elektromagnetik yang 

dipancarkan dari suatu alat yang dipasang pada stasiun du ujung suatu garis yang 

akan diukur jaraknya, kemudian di ujung lain dari garis tersebut di pasang pemantul 
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atau reflektor. Sinyal tersebut dipantulkan kembali ke pemancar, waktu lintas 

perjalanan sinyal pergi- pulang diukur oleh pemancar. Karena kecepatan sinyal 

diketahui dengan teliti maka jarak lintasan dapat diukur dengan rumus: 

D = .t.v  

Dalam hal ini: 

D : Jarak garis yang diukur (lintasan) 

t   : Waktu lintasan sinyal pergi- pulang 

v  : Kecepatan sinyal 

Untuk memahami PJE secara sederhana dapat dianalogikan dengan gelombang yang 

diakibatkan oleh jatuhnya batu ke dalam kolam air. Sebuah batu telah dijatuhkan 

pad akolam air di titik X dan membentuk gelombang merambat dari titik tersebut 

sampai tepi kolam di titik Y. Terdapat 10 (sepuluh) gelombang penuh dan sebagian 

gelombang tidak penuh (dalam hal ini gelombang yang tidak penuh adalah  

panjang gelombang).  Jarak antar dua titik yang serupa sama dengan satu panjang 

gelombang  merupakan 1 panjang gelombang. Apabila ditinjau dari formasi 

gelombangnya, gelombang dikatakan berada dalam satu fase apabila antar titik awal 

dan akhir terdapat kelipatan dari gelombang penuh. Dalam kasus tersebut diatas, 

terdapat bagian gelombang ynag tidak penuh antar X dan Y dan formasi khusus ini 

dikatakan mempunyai beda fase 0,5 panjang gelombang. Apabila penjalaran 

gelombang dari X ke Y memerlukan waktu 2,1 detik maka frekuensi gelombang 

tersebut adalah: 

f  = 10,5 kali: 2,1 detik 

    = 5 kali/ detik 

Secara teknis gelombnag membuat putaran 5 kali per detik. Satuan Internasional 

(SI) untuk frekuensi 1 kali putaran tiap detik dinamakan 1 Hertz (Hz), sehingga 

gelombang tersebut mempunyai frekuensi 5 Hertz. Jika panjang gelombang (λ) 

tersebut = 0,5 meter, maka jarak XY dapat dihitung :  

Jarak XY = panjang gelombang (λ) X jumlah gelombang 

= 0,5 m X 10,5 

= 5,25 m. 

 

 



V - 8 

 

Kecepatan menjalar gelombang (v) = jarak (D) : waktu (t) 

=  5,25 m : 2,1 detik 

=  2,5 m/ dt (ms
-1

) 

Memandang masalah di atas dari sudut lain, jarak XY dapat dihitung tanpa harus 

mengetahui panjang gelombang (λ) dan waktu merambat ( t ), asal telah diketahui 

kecepatan rambat gelombang (v), frekuensi (f) dan baynyaknya gelombang (n). Jadi 

masalahnya “di lapangan” hnaya menghitung banyaknya gelombang yang melintas 

antara X dan Y saja. 

Contoh: 

Sebuah batu dijatuhkan ke dalam kolam di titik X dan menimbulkan gelombang 

yang menjalar pada permukaan air dengan frekuensi (f) 5 Hz dengan kecepatan 2,5 

m/ dt. Pada saat gelombang sampai pada titik Y (tepi kolam) ternyata terdapat 10,5 

gelombang. Hitung jarak XY. 

Penyelesaian: 

 Banyaknya gelombang (n) = 10,5 

 Frekuensi gelombnag (f) = 5 HZ 

 Jadi waktu rambat (t) =  =  = 2,1 dt 

 Jadi jarak XY = kecepatan (v) x waktu (t) 

   = 2,5 m/ dt x 2,1 dt 

   = 5,25 m. 

Alat pengukur jarak elektronik dapat memisahkan beda fase sampai 1/ 1000 

panjang gelombang. Bagi kebanyakan survei pengukuran konstruksi (rekayasa), 

ketelitian ± 1 cm dapat diterima. Hal ini setara dengan panjang gelombang yang 

dipakai, yaitu 1000 x 1 cm = 10 m. Pada tabel halaman sebelumnya akan setara 

dengan frekuensi sebesar 30 MHz. 

Gelombnag frekuensi tinggi untuk transmisi langsung melalui atmosfer dengan 

alat ukur jarak elektronik kurang sesuai, karena gelombang cenderung melemah 

dan menyebar serta mengalami interfernsi. Gelombang dengan frekuensi sanga t 

tinggi tidak terlalu terpengaruh kondisi yang demikian, dan memang 

memungkinkan untuk menggabungkan gelombang pengukur frekuensi rendah ke 

dalam gelombang dengan frekuensi lebih tinggi dam memancarkanya bersama- 

sama. Dalam keadaan yang demikian, gelombang frekuensi tinggi berfungsi 
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sebagai pembawa bagi gelombang frekuensi rendah dan dikatakan dimodulasikan 

dalam proses ini. Gelombang inframerah dan cahaya tampak (kasat mata) adalah 

contoh pembawa yang cocok. Dalam bahas sederhana, gelombang cahaya tampak 

analog dengan pelat pita baja tipis yang dipakai sebagai bahan pembuat pita ukur, 

kemudian pita baja tersebut dimodulasikan dengan pembangian skala metrik/ feet 

ynag digoreskan padanya, dan membawanya saat pita direntangkan selama 

pengukuran. 

 

E. Sistem Gelombang Mikro. 

Beberapa pabrik telah memproduksi alat pengukur jarak elektronik denga sistem 

gelombang mikro yang dikenal dengan nama telurometer. Alat ini digunakan untuk 

mengukur jarak dari 20 m sampai 150 km dengan ketelitian ± 3-4 per km dengan 

frekuensi sekitar 15 MHz. 

Pada alat ini terdapat pemantul sinyal yang bersifat aktif yang disebut remote. 

Sinyal yang sampai padanya tidak langsung dipantulkan kembali ke pemancar atau 

masker tetapi diperkuat lebih dulu pada remote, baru dipancarkan kembali ke 

master. 

Karena jarak antar master dan remote cukup jauh, alat tersebut biasanya dilengkapi 

dengan piranti komunikasi (telepon). Apapun pelaksanaan pengukuran jarak AB 

adalah sebagai berikut: 

1. Alat MDM (master) distel pada titik/ stasiun A, dan remote di titik B. Keduanya 

mengadakan kontak via telepon untuk saling mempersiapkan diri. 

2. Tombol pengukur di aktifkan, gelombang mikro dengan panjang w1 meter 

dipancarkan ke remote di titik B, yang kemudian dipancarkan kembali ke 

master. Beda fase yang terjadi akan di ukur oleh alat. 

3. Panjang gelombang kemudian diubah menjadi w2. Dengan cara yang sama 

dengan nomor satu di atas, beda fase diukur lagi. Proses ini diulangi beberapa 

kali dengan panjang gelombang yang lain. Jumlah pengulangan tergantung pada 

model alat dan jarak yang diukur. Perubahan panjang gelombang ini dilakukan 

secara otomatis dan seluruh prosedur kira- kira membutuhkan waktu 30 detik. 

Selama pengukuran, temperatur dan tekanan udara dicatat. 

4. Misal data panjang gelombnag dan beda fasenya seperti tabel 7.2. di bawah        
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                  Tabel V-1.  Contoh data panjang gelombang dan beda fase 

Panjang 

Gelombang λ 

Ekivalen λ untuk 

Perjalanan tunggal 

Beda fase 

( ∆λ) 

W1 2 m 1 m 0,325 

W2 20 m 10 m 0,532 

W3 200 m 100 m 0,353 

W4 2000 m 1000 m 0,835 
 

          Perhitungan: 

a. Jumlah (n) panjang gelombang 

Dari tabel di atas jumlah panjnag gelombang dengan panjang w1 ( λ = 2 m)  

dapat diperkirakan secara berturut- turut. Misal dengan menggunakan panjang 

gelombang w4 ( λ = 2000 m) dengan beda fase ∆λ = 0.835, jumlah gelombang 

penuh didapat sebagai berikut: 

∆λ = 0,835 

Tetapi w4 = 1000 w1, sehingga: 

∆λ x 1000 = 0,835 x 1000 

                  = 835 

     Jumlah total panjang gelombang (penuh dan parsial ) didapat sebagai berikut. 

1000 x ∆ λ (0, 835) = 835,0 

100 x ∆ λ (0,353) = 35,3 

10 x ∆ λ (0,325) = 0,325 

Jadi jumlah panjang gelombangnya adalah 835,325 

b. Waktu rambat (t) 

Dari rumus di atas pada analogi gelombang air, waktu rambat untuk satu  

gelombang adalah: 

T =  n / f 

     =  detik 

 = 5,574471 x 10
-6

 detik 

c. Jarak AB 

Jarak ganda (bolak- balik) AB dihitung dengan mengalihkan waktu rambat (t) 

dengan kecepatan (v) gelombang melalui atmosfer. Nilai standar v pada suhu 

12˚C dan tekanan 760 mmHg telah diketahui, yaitu 299708,0 km/ dt. 
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Jadi: 

2 x AB  = (5,574474 x 10
-6

 x 299708,0 x 1000) m 

       = 1670,650 m 

    AB      =  X 1670,650 m 

       = 835,325 m. 

Perhitungan tersebut dilakukan secara otomatis dengan alat gelombang mikro 

yang paling mutakhir dan diperhatikan secara digital sebagai bilangan dalam 8 

digit. Koreksi atmosfer untuk suhu 3˚ C dan tekanan 800 mmHg  adalah 

0,009m. 

Jadi: 

Jarak AB = 835,325- 0,009 m 

   = 835,316 m 

 

F. Sistem Elektro-Optis. 

Berdasar spektrum yang digunakan, sistem elektro- optis dapat dikelompokkan 

dalam dua kelas, yaitu kelas yang menggunakan  sinar tampak/ kast mata (termasuk 

kategori jarak menengah) dan kelas yang menggunakan sinar infra merah (termasuk 

kelas jarak pendek). Keduanya memiliki banyak kesamaan. 

Sinyal pengukur dibawa oleh berkas sinyal sempit yang sangat terfokus yang 

diarahkan secara optis ke sasaran yang jauh dengan teropong yang terdapat di 

dalamnya. Unit PJE jarak pendek dapat di pasang pada teropong teodolit dengan 

wadah yang khusus dirancang untuk mengarahkan unit PJE tepat searah dengangari 

bidik teropong kemana saja dia diarahkan.  

Pekerjaan Lapangan : 

1. Pemancar dipasang pada salah satu ujung garis yang akan diukur, dan diarahkan 

secara teliti ke reflektor yang dipasang pada pemancar dengan alat pembidikan 

terbuka yang ada padanya. Reflektor tunggal digunakan untuk jarak ± 600 

meter. Untuk jarak yang lebih jauh diperlukan susuna tiga, enam atau sembilan 

buah reflektor. 

2. Sinyal dipancarkan dengan frekuensi yang diketahui ke reflektor, dari sana 

dikembalikan ke pemancar dan beda fasenya diukur. 
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3. Frekuensi sinyal diubah secara otomatis oleh alat, dan prosedur pengukuran 

diulangi lagi sebagaimana di muka (1). Dari pada banyaknya gelombang dapat 

ditentukan dan jarak miring akan dapat ditentukan. 

Kemiringan teropong (bacaan lingkaran vertikal) dan kondisi atmosfer dicatat untuk 

reduksi menjadi jrak datar dan koreksi hasil ukuran. 

F.1. Alat Jarak Menengah. 

Kelompok ini banyak dikenal sebagai geodimeter. 

a. Pembangkit sinyal 

Sumber daya adalah lampu 5 volt biasa yang mendapat tenaga dari baterai, untuk 

pengukuran jarak sampai 5 km di siang hari atau 15 km di saat gelap. Untuk 

jarak yang lebih jauh sampai 25 km digunakan lampu uap merkuri yang 

mendapatkan suplai tenaga dari generator. 

b. Penghitungan panjang gelombang 

Beda fase untuk setiap garis yang diukur didapat dari tiga panjang gelombang 

yang berbeda, tetapi erat sekali kaitannya, frekuensinya sekitar 30MHz. Panjang 

gelombang adalah 10 meter. Dengan menggunakan setengah panjang gelombang 

dihasilkan ekifalen sebesar 5 meter untuk perjalanan satu jurusan. Ketiga 

panjang gelombang untuk pengukuran adalah: 

 w1 = 5,000 000 m;                     w2 = 4,987532 m;                   w3 = 4,761904 m 

Ketiga gelombang ini dipilih sedemikian rupa sehingga: 

  400 w1= 401 w2 = 2000 m dan 20 w1= 21 w2= 100 m. 

Dengan panjang gelombang tersebut, misalkan untuk mengukur jarak 835,300m, 

dihasilkan beda fase dari masing- masing panjang gelombang:  

∆w1 = 0,300;  ∆w2 = 2,382 dan  ∆w3 = 1,967 

Jarak AB =  nw1 + ∆ w1 (a) 

   = nw2 + ∆ w2 (b) 

   = nw3  + ∆ w3 (c) 

Dari persamaan (a) dan (b) didapat:   n (w1- w2) = ∆ w2- ∆w1 

Dan karena 400 w1= 401 w2                 w2 = (400/ 401) w1 

            Jadi n (w1-  w1 ) = 2,382- 0,300 

Sehingga  = 2,082                nw1 = 834,9= 835 m 
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            Nilai ini akan diulangi setiap 2000 m. 

            Dari (a) dan (c) : n (w1- w3) = ∆w3- w1 

Karena 20 w1= 21w2                w2 = (20/21) w1 

            Jadi n ( w1-  w1) = 1,967- 0,300 

           Sehingga  = 1,667                  nw1 = 35 

Maka nilai akan diulangi setiap 100 m. Karena itu jumlah total panjang   

gelombang adalah  

             835+ ∆ w1 = 835,35 m. 

F.2. Alat Jarak Pendek 

a. Pembangkit sinyal 

Semua PJE jarak pendek yang mutakhir memancarkan gelombang pembawa 

inframerah yang dibangkitkan oleh dioda galium arsenida (Ga As). Panjang 

gelombang kurang dari 1 mikrometer dan tenaga dipasok dari baterai sel kering 

nikel- kadmium atau bisa dengan baterai mobil 12 volt. Berkas sinar tidak terlihat 

dan tidak berbahaya, dan akan menghasilkan jarak yang tepat meskipun dipotong 

oleh lalu- lintas. 

       b.Penghitungan panjang gelombang 

    Semua alat PJE kelas ini sepenuhnya otomatis. Banyaknya gelombang  dihitung        

    oleh  suatu  piranti  elektromagnetis  dan  jarak  miring  akan ditampilkan secara  

    digital. 

 

 

G. Cara kerja alat PJE.  

Pengukuran alat dengan gelombang elektromagnetik tidak dilakukan dengan 

mengukur waktu rambat gelombangnya, melainkan dengan mengukur beda fase 

antara sinyal utama atau sinyal refernsi dengan sinyal data. 
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                                  Gb  V- 4. Cara kerja EDM elektrooptis (Kern 1978) 

 

Sinyal utama adalah sinyal dari gelombang pengukur yang dihubungkan langsung 

pada pengukur beda fase, sedangkan sinyal data adalah sinyal dari gelombang 

pembawa yang telah dimodulasi dengan gelombang pengukur yang disalurkan ke 

pemancar (transmitter) kemudian dipancarkan ke pemantul atau reflektor dan 

diterima kembali oleh receiver, kemudian didemodulasi dan dikirim ke pengukur 

beda fase. Mekanisme kerja alat PJE secara detil teknis mungkin berbeda- beda 

untuk alat yang berbeda, namun secara garis besar sama dan dapat digambarkan 

seperti pada Gambar V - 4. di atas. 

Osilator utama membangkitkan sinyal berfrekuensi tertentu dan melalui devider 

dapat dihasilkan beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda- beda. Besar 

frekuensi tersebut disesuaikan dengan skala ukuran alat EDM. 

reflektor 

Sistem optis penerima 

Foto dioda 

Sinyal referensi 

Sistem optis penerima 

devider pemancar 

Saklar elektris 

kounter 

isolator 
triger 

Penerima sinyal 

referensi 

komputer 

Penerima sinyal 

referensi triger 

Peraga/ displai 
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Frekuensi sinyal yang paling besar (skala ukuran halus) dialirkan ke amplifier lalu 

diteruskan ke LED, disini proses modulasi dilakukan. Kemudian sinar termodulasi 

dipancarkan. Sinar tersebut memancarkan melalui dua lintasan, yang pertama 

dinamakan lintasan luar, dipancarkan melalui sistem optis ke reflektor dan 

dipantulkan kembali ke sistem optis penerima hingga diterima oleh fotodioda 

dimana proses demodulasi dilakukan. 

Sinyal hasil demodulasi (setelah penguatan, penyaringan dan pencampuran) 

dibandingkan fasenya dengan fase sinyal refernsi (sistem digital) dan hasil 

dihitungan kaunter disimpan dalam memori komputer. 

Lintasan kedua dinamakan lintasan dalam, yaitu lintasan sinar dari LED melalui 

fiberglass langsung ke fotodioda, kemudian proses yang sama berlangsung hingga 

hasil hitungan kaunter diperoleh.Hasil hitungan ini dikurangkan terhadap hasil 

hitungan pertama, kemudian hasilnya dikonversi menjadi satuan jarak, ditambah 

besaran konstanta penambah dan disimpan kembali. 

Selanjutnya pengukuran dilakukan kembali menggunakan panjang gelombang yang 

lain (ukuran kasar). Setelah ukuran jarak diperoleh, kemudian dilakukan 

pencampuran (matching), yaitu menyamakan digit pertama dari hasil pengukuran 

terdahulu yang disimpan. Akhirnya dieroleh jarak ukuran yang dapat dibaca pada 

alat peraga (display). 

 

H. Ketelitian PJE. 

Ketelitian PJE ditentukan oleh besar kesalahan konstan dari alat dan kesalahan 

pengukuran yang sebanding dengan jarak yang diukur. Ketelitian umumnya 

dinyatakan dengan: ± [ 5 mm + 5 part per milion (ppm)] atau  ± (0,02 ft = 5 ppm). 

Besaran 5 mm atau 0,02 ft adalah kesalahan alat ukur ynag tidak tergantung dari 

jarak yang diukur, sedangkan 5 ppm (5 mm/ km) adalah kesalahan yang sebanding 

dengna jarak yang diukur. Sebagian besar alat PJE ynag dipasarkan sekarang 

dipublikasikan berketelitian dari ± (3 mm + 1 ppm) sampai dengan ± (10 mm + 10 

ppm). 

Kesalahan dalam besaran ppm sangat bermakna dalam pengukuran, sedangkan 

bagian yang konstan tak begitu bermakna terhadap jarak yang diukur, sehingga 
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untuk jarak 100 m dengan kesalahan ± 5 mm akan menunjukkan ketelitian 1: 20.000 

dan untuk jarak 1000 m akan menunjukkan ketelitian 1: 200.000. 

Berbicara masalah ketelitian, harus diingat bahwa kedua alat (PJE dan reflektor) 

harus dikoreksikan terhadap karakteristik sentering yang tidak tepat, yaitu: 

1. Apakah pusat elektris PJE berhimpit atau tidak dengan garis vertikal pusat  

       tribrach, 

2. Apakah titik balik sinar pada reflektor berimpit atau tidak dengan garis 

vertikal yang melalui pusat tribrach reflektor. 

 Selisih ini dinamakan konstanta prisma atau reflektor. Kesalahan pertama 

biasanya telah dikompensasikan oleh produsen alat PJE di pabrik, sedangkan 

kesalahan kedua, konstanta prisma (30- 40 mm) telah dieliminir dalam PJE 

oleh pabrik atau di lapangan. Hrga kontanta prisma dapat dicek di lapangan 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Buat titik A, B, C segaris di lapangan, sebagaimana gambar V - …. 

 

 A B C 

 Gb. V - 5. Basis pengecekan konstanta prisma. 

 

b. Ukur semua penggal jarak AC, AB, dan BC dengan alat PJE. 

c. Harga konstante prisma = jarak AC- AB- BC 

d. Alternatif lain adalah dengan mengukur jarak garis basis yang telah 

diketahui lebih dahulu. Selisih hasil pengukuran alat PJE dengan 

panjang basis adalah besarnya konstanta prisma. 

 

I. Geometri Pengukuran dengan PJE. 

Gambar V-6. menggambarkan tinggi PJE dan tinggi reflektor yang sama. Misal 

kemiringan α diukur dengan teodolit. Tinggi PJE atau teodolit (hi) dan tinggi 

reflektor (HR) masing- masing dapat diukur dengan rol meter atau pita ukur. Agar 

perhitungan menjadi sederhana dianjurkan agar hi = HR. 

Apabila PJE dipasang di alat teodolit dan target dipasang di bawah reflektor seperti 

pada gambar V-7, maka untuk keperluan perhitungan diperlukan koreksi sudut 

vertikal (∆ α) apabila ∆hi ≠ ∆HR. Ketelitian sudut vertikal sangant penting karena 
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akan terkait dengan jarak mendatar dan beda tinggi dari jarak miring hasil 

pengukuran. 

TDT A

TDT B

HR

Prisma

Vz

hi

EDM

H

 

Gb. V- 6. Geometri Pengukuran PJE tinggi target sama dengan tinggi alat.   

TDT A

TDT B

X=HR-hi

HR

HR

Target

Prisma

EDM

hi

Teodolit
hi

 

Gb. V-7. Geometri Pengukuran PJE tinggi Target tidak sama dengan tinggi alat 

Dari gambar V-7, selisih antara ∆hR dan  ∆hi = X. Pada segitiga kecil yang terbentuk 

dari perpanjangan S’ dengan sisi miring X dan sudut puncak α, sisi siku- siku yang 

panjang = X cos α, sehingga ∆α dapat dihitung dengan rumus :  
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sin ∆α = . 

       Contoh: 

Jarak miring antara AB yang diukur dengan PJE = 561,276 m. Tinggi PJE di A 

= 1,820  m, dan tinggi prisma di B = 1,986 m. PJE dipasang di atas teodolit yang 

tinggi pusat optisnya = 1,720  m di atas titik A dengan sudut miring teropong 

terbaca pada teodolit sebesar + 6˚21’38” pada pembidikan ke target = 1,810 m di 

atas titik B. Hitung jarak mendatar antara A dan B dan elevasi/ tinggi titik B bila 

tinggi titik A = 186,275 m. 

            Perhitungan: 

Dari data yang diperhatikan gambar V-6 dan gambar V-7, harga X = (1,986- 

1,810)- (1,820- 1,720) = 0,176- 0,100= 0,076 m. 

             Sehingga: 

 Sin ∆α                         =  

 ∆α                   =  28” 

 α terkoreksi (αK)      = 6˚21’38” + 28” 

          = 6˚22’06” 

                             jarak mendatar DAB   = 561,276 os 6˚22’06” 

        = 557,813 m. 

Apabila jarak mendatar langsung dihitung dari sudut miring hasil pengukuran 

6˚21’38”, akan didapat DAB = 561,276 cos 6˚21’38” = 557,821 m. Apabila 

dibandingkan dengan hasil di atas (557,813 m), selisihnya tidak begitu berarti. 

            

                 Tinggi/ elevasi B (HB)= HA+ 1,820+ 561,276 sin 6˚22’06”- 1,986 

     = 186,275+ 1,820+ 62,257- 1,986 

     = 248,366 m. 

Apabila kenaikan (V) dihitung dengan sudut miring pengukuran langsung 

(6˚21’38”) akan didapat +62,181 m. Dibanding dengan + 62,257 m, maka 

perbedaannya menjadi cukup bermakna. 

 

J. Reflektor Dan Reflektorless. 

Seperti yang dijelaskan dalam prinsip pengukuran jarak diatas menegnai 

pengukuran jarak elektronik, maka yang diukur adalah gelombang elektromagnetik baik 
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kecepatan, jumlah gelombang maupun beda phase dan seperti yang ditunjukkan gambar 

V-4.  Setelah oleh Emiter yang ada pada alat PJE dipancar, ternyata diperlukan media 

pemantul gelombang elektromagnetik ini agar dapat ditangkap kembali oleh receiver 

yang ada pada PJE. Media pemantul inilah yang disebut dengan reflektor. Reflektor ini 

berupa prisma – prisma kubus yang permukaan tegaknya dibuat dengan irisan – irisan 

tertentu, sehingga bidang – bidang ini saling tegak lurus. Reflektor ini dapat berdiri 

sendiri atau reflektor tunggal, atau juga satu target bidikan reflektor ini terdiri dari 

beberapa reflektor atau reflektor jamak. Reflektor tungal dipergunakan untuk mengukur 

jarak yang relatif tidak terlalu jauh  mulai dari ratusan  meter sampai kilometer. Adapun 

Reflektor jamak digunakan untuk pengukuran jarak yang relatif jauh mulai dari 2 

kilometer sampai puluhan kilometer. Contoh bentuk reflektor dapat dilihat pada gambar 

V-8. Penggunan reflektor sebagai media pemantul sinyal jugamengandung kesalahan – 

kesalahan, kesalahan – kesalahan yang disebabkan oleh reflektor meliputi : 

 a. Kesalahan Pengarahan reflektor. 

 b. Konstanta  nol reflektor. 

Dalam perkembangan teknologi instrumen surveying, maka sekarang terdapat alat PJE 

dapat melakukan pengambilan data ukuran jarak tanpa menggunakan reflektor, istilah 

untuk PJE yang digunakan untuk pengukuran jarak tanpa menggunakan reflektor adalah 

Reflektorless. Dalam pengukuran PJE secara Reflektorless ini metode yang digunakan 

metode pulsa dari sinyal infra merah yang dipancarkan oleh diode laser. Hampir semua 

media yang padat dan tidak transparan mampu digunakan sebagai fungsi reflektor, 

sehingga tidak perlu lagi reflektor yang digunakan sebagai target. Untuk itu hati – hati 

terhadap obyek bidikan jangan sampai salah.  

 

 

Gb. V-8. Contoh Reflektor 
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K. Distometer. 

Mengingat kebutuhan peralatan survey yang praktis dan efisien untuk mendapatkan 

ukuran jarak, maka perkembangan peralatan PJE selanjutnya adalah 

Distomat/Distometer. Prinsip Distomat / Distometer sama dengan EDM, hanya 

bentuk fisiknya lebih sederhana, mungil dan efisien terutama untuk kegiatan 

pengukuran dalam ruangan. Distomat dalam penentuan jarkanya memanfaatkan 

sinar laser. Sinar laser yang digunakan sangat aman dan tidak menimbulkan luka 

serius, kecuali langsung mengenai mata akan snagat berbahaya. Untuk itu perlu hati 

– hati dalam pengoperasiannya. Teknologi pemantulan sinar lasernya tidak perlu 

media khusus seperti penggunaan reflektor khusus, tetapi hampir semua media dapat 

digunakan sebagai media pemantul, kecuali media yang transparan seperti kaca 

bening. Berdasarkan media pemantulnya yang tanpa menggunakan reflektor, maka 

Distomat termasuk kategori Reflektorless. Gambar V – 9 contoh beberapa macam 

distometer/distomat.   

            

Gb.V- 9. Distometer 

. 

Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan Pengukuran Jarak Elektronis ? 

2. Bagaimana Prinsip Dasar Pengukuran Jarak Elektronis ? 

3. Sebutkan klasifikasi PJE berdasarkan gelombang elektronik yang digunakan ? 

4. Bagaimana prinsip dasar pengukuran jarak dengan gelombang elektromagnetik ? 

5. Bagaimanakah Sistem Gelombang Mikro? 

6. Bagaimanakah Sistem Elektro-Optis bekerja?  

7. Bagaimana cara kerja alat PJE ? 

8. BagaimanaGeometri Pengukuran dengan PJE 
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9. Apa yang dimaksud dengan Reflektor dan reflektorless  

10. Apa itu Distometer ?. 

 

 

 

1. Prinsip Pengukuran Jarak Elektronik (PJE) adalah metode pengukuran jarak 

dengan menggunakan prinsip perambatan gelombang elektronik. 

2. Berdasarkan macam gelombang yang digunakan dalam penentuan jarak secara 

elektronik, maka pengukuran jarak elektronik  ini dikelompokkan menjadi dua 

tipe yaitu : Microwave Distance Measurement (MDM) dan Electrooptic 

Distance Measurement (EDM). 

3. Gelombang elektromagnetik adalah tenaga yang dipancarkan, berupa getaran 

medan magnet yang merambat dalam ruang bebas. Gelombang elektromagnetik 

ini bersifat periodik dan berbentuk sinusoide. 

4. Ada empat metode pengukuran jarak elektronik, yaitu:: Metode Pulsa, Metode 

Beda Fase,  Metode Doppler dan Metode Interverometri. 

5. Salah satu alat pengukur jarak elektronik adalah dengan sistem gelombang 

mikro yang dikenal dengan nama telurometer. Alat ini digunakan untuk 

mengukur jarak dari 20 m sampai 150 km dengan ketelitian ± 3-4 mm per km 

dengan frekuensi sekitar 15 MHz. 

6. Prinsip PJE dalam sistem Elektro-Optis adalah sinyal pengukur dibawa oleh 

berkas sinyal sempit yang sangat terfokus yang diarahkan secara optis ke sasaran 

yang jauh dengan teropong yang terdapat di dalamnya. 

7. Pengukuran alat dengan gelombang elektromagnetik tidak dilakukan dengan 

mengukur waktu rambat gelombangnya, melainkan dengan mengukur beda fase 

antara sinyal utama atau sinyal referensi dengan sinyal data. 

8. Ketelitian PJE ditentukan oleh besar kesalahan konstan dari alat dan kesalahan 

pengukuran yang sebanding dengan jarak yang diukur. 

9. Reflektor adalah media pemantul gelombang elektromagnetik yang dipancarkan 

oleh emiter, untuk dikembalikan ke receiver. Adapun reflektorles adalah istilah 

Rangkuman 
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untuk PJE yang digunakan untuk pengukuran jarak tanpa menggunakan 

reflektor. 

10. Prinsip Distomat / Distometer sama dengan EDM, hanya bentuk fisiknya lebih 

sederhana, mungil dan efisien terutama untuk kegiatan pengukuran dalam 

ruangan 

 

Pilihlah jawaban A, B, C atau D dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban 

yang paling benar.  

1 Prinsip dasar penentuan posisi dengan PJE, mengukur : 

A. Kecepatan Cahaya 

B. Panjang Gelombang 

C. Frequensi Gelombang 

D. Beda Waktu. 

2 PJE yang menggunakan sinar laser untuk penetuan jarak termasuk kategori : 

A. MDM      B. EDM        C.ETS      D. Geodimeter. 

3 Kelemahan pengukuran dengan menggunakan kecepatan gelombang 

elektromagnetik adalah : 

A. Bentuk gelombang Sinussoida. 

B. Kecepatan gelombang sudah tertentu. 

C. Panjang gelombang berubah. 

D. Pengukuran beda waktu tidak teliti.  

4 Metoode penentuan jarak dengan menggunakan gelombang elektromagnetik 

yang paling memiliki ketelitian paling rendah : 

A. Metode Pulsa.                           C.  Metode Doppler   

B.  Metode Beda Fase                   D. Metode Interverometri. 

5 Alat ukur jarak elektronik yang dapat mencapai jangkauan sampai 3 – 5 Km 

dengan ketelitian 3 s/d 4 mm adalah : 

A. Distomat                        C. Tellurometer. 

B. EDM DOPLER             D. EDM   Interverometri 

  

Tes Formatif  I 
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6 Beda sistim Elektronik Distance Measurement dengan Elektrooptic Distance 

Measurement adalah  

A. Gelombang Elektromagnetik yang digunakan. 

B. Sistem Optik. 

C. Letak Emiter dan Receiver Gelombang Elektromagnetik. 

D. Mereknya.  

7 Permasalahan utama pada penentuan jarak dengan pengukuran beda fase adalah  

A. Waktu tempuh. 

B. Panjang gelombang. 

C. Frequensi. 

D. Jumlah Gelombang Penuh yang tidak diketahui. 

8 Representasi ketelitian pengukuran jarak dalam PJE meliputi : 

A. Ketelitian konstanta alat. 

B. Ketelitian sebanding dengan jarak ukuran. 

C. Jawaban A dan B benar. 

D. Jawaban A dan B salah semua. 

9 Media pemantul gelombang elektronik yang digunakan dalam pengukuran PJE 

dinamakan : 

A. Cermin Pemantul 

B. Reflektor. 

C. Reflektorless 

D. Lensa Pemantul 

10 Alat PJE dibawah ini yang memiliki sifat Reflektorless adalah : 

A. Distomat/Distometer 

B. Geodimeter. 

C. MDM. 

D. EDM gelombang tampak.  

 

 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif  yang terdapat 

pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 
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gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini.  

 

Rumus : 

       Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan  =   ----------------------------------------------  X  100 %  

           10 

 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah : 

   90 – 100 %  =  Baik Sekali; 

   80 – 90 %    =  Baik; 

   70 – 80 %    =  Cukup; 

        ≤ 70 %    =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (Modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL  

VI 
ELEKTRONIK TOTAL STATION (ETS) 

 

 

Alat ukur terestris yang termasuk canggih dan pintar adalah Elektronik Total 

Station, karena pekerjaan lapangan dapat dilakukan secara efisien dan efektif, proses 

pengolahan data dilakukan oleh perangkat lunak selanjutnya secara otomasi survey 

dapat dihubungkan dengan komputer yang telah memiliki pengolahan data untuk 

pemetaan langsung dapat dilakukan pemetaan digital..  

 Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami 

prinsip Otomatisasi Survey Terestris, Prinsip Alat ukur Total Station, Klasifikasi Total 

Station, Metode Pengumpulan data, Transfer data dan Prosessing Data, Elektronik Total 

Station Reflektorless, Elektronik Total Station Robotik dan Perangkat Lunak Pemetaan 

Terestris. 

Modul VI  ini akan mempelajari tentang prinsip Otomatisasi Survey Terestris, 

Prinsip Alat ukur Total Station, Klasifikasi Total Station, Metode Pengumpulan data, 

Transfer data dan Prosessing Data, Elektronik Total Station Reflektorless, Elektronik 

Total Station Robotik dan Perangkat Lunak Pemetaan Terestris. 

,  
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A. Otomatisasi Survey Terestris,  

Otomasi Survey terestris adalah survei terestris dengan menggunakan peralatan 

yang dapat menyimpan secara digital semua data lapangan, sedangkan untuk proses 

perhitungan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak surveying selanjutnya proses 

pemetaan dilakukan juga dengan perangkat lunak pemetaan, adapun kegiatan kartografi 

dilakukan dengan metode kartografi digital. Hampir dapat dikatakan pencatatan 

terhadap data – data  lapagan  tidak dilakukan. Semua data disimpan dalam bentuk file – 

file yang selanjutnya dapat dilakukan proses import data baik untuk keperluan 

perhitungan dengan menggunakan perangkat lunak Surveying maupun proses kartografi 

digitalnya. Maka untuk itu pemilihan struktur data harus benar benar memperhatikan 

aspek kemampuan data digitalnya terutama terhadap adaptasi terhadap berbagai macam 

perangkat lunak untuk kegiatan perhitungan maupun pemetaan serta proses kartografi 

digitalnya. Contoh bentuk otomatisasi surveying dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini. 

 

Gb. VI-1. Brosur suatu merk alat ukur dalam proses otomasi surveying. 

Seperti yang terlihat dalam gambar 8 tersebut, ternyata alat ukur yang digunakan 

dalam otomatisasi surveying harus memiliki kriteria tertentu yaitu mampu menyimpan 
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data, memiliki aksesibilatas ke sistim berbasis komputer. Maka pemilihan alat ukur 

yang berbasis digital menjadi kebutuhan utama. Peralatan survei analog tidak lagi 

diperlukan.  Berdasarkan konsep dasar pada survey terestris seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 6 diatas, maka tahapan otomasi survey terestris tidak mengalami 

perubahan yang berarti, hanya saja media penyimpanan data, pekerjaan pengolahan data 

dan proses kartografinya semua dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip data digital. 

Media penyimpanan data dapat berupa Hard Disk Internal maupun eksternal (recorder), 

electronic field book,Compac Disc, flash disk, MMC, SD Card dan lain – lain. 

Pekerjaan pengolahan data digital tersebut (= proses hitungan) dilakukan dengan 

mengunakan sepeangkat komputer yang telah ada perangkat lunak surveying. Pada saat 

ini proses pengolahan data dan  pemetaan (Kartografi digital) menjadi satu, tidak 

dipisahkan. Contoh Contoh soft ware : LISCAD, AutoCAD, TopConLink, Leica Geo 

Office Tool, CivilCAD dll. Pada umumnya untuk pemetaan digital yang sumber 

datanya dari pengukuran terestris mempunyai struktur data berupa vektor. Untuk itu 

perangkat lunak  yang digunakan harus mampu membaca, mengolah serta menampilkan 

dalam format CAD,  sehingga transfer data antar perangkat lunak  dapat dengan mudah 

dilakukan. 

 

B. Prinsip Alat ukur Total Station,  

Alat Ukur Elektronik Total Station menjadi penting dalam kegiatan otomasi survey 

karena : 

1. Upaya mengurangi kesalahan. 

2. Aksesibilatas ke sistim berbasis komputer. 

3. Menuju pemetaan digital. 

4. Meningkatkan ketelitian pengukuran. 

5. Mempercepat proses pengukuran. 

Meskipun demikian dalam menggunakan elektronik total station juga mengalami 

beberapa kendala, diantaranya adalah : 

1. Ketergantungan sistem pada sumber catu daya. 

2. SDM. 

3. Perintah – perintah bahasa Inggris. 

4. Service darurat tidak dimungkinkan. 
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5. Merubah kebiasaan dari manual ke elektronis/digital memerlukan waktu. 

6. Setiap ETS mempunyai tata cara pengoperasional sendiri – sendiri. 

 

Elektronik Total Station  adalah Alat Ukur (sudut dan Jarak) survey digital 

elektronik yang mampu memberikan data yang dibutuhkan dilapangan (di station alat). 

1 (satu) Unit ETS terdiri dari : 

a. Alat Ukur Sudut digital (=Theodolit digital). 

b.  EDM (pengukur jarak elektronis). 

c.  “Calculator” (Penyimpan & Pemroses data). 

Pada dasarnya alat ukur Elektronik Total station ini merupakan gabungan antara 

teodolit digital dan pengukur jarak elektronis yang mampu memberikan informasi 

mengenai sudut horisontal maupun sudut vertikal bersama – sama dengan jarak 

miringnya. Selanjutnya dilengkapi dengan mikroposesor untuk mengolah data tersebut 

(sudut horisontal, sudut vertikal dan jarak miring) dan melakukan proses hitungan 

matematis sepertimerata – rata sudut ukuran, jarak ukuran, menghitung koordinat (X, Y, 

Z), menentukan ketinggian obyek dari jauh, menghitung jarak antar obyek yang diamati, 

koreksi atmosfir, koreksi alat dan lain – lainnya.    

 

C. Klasifikasi Total Station,  

Dilihat dari bentuknya Elektronik Total Station dapat dibedakan atas : 

1. Moduler Total Station. 

 Disusun  terdiri  dari :  EDM –  Theodolit Digital  –  Mikro komputer      secara  

terpisah. Diperlukan Kompatibilitas : Sistem konstruksi dan Komunikasi Data. 

 

Gb.VI-2.  Moduler Total Station. 
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2. Kompak Total Station. 

 Bagian – bagian  ETS  (EDM, Theodolit  digital  &  Mikro  komputer    kompak  

menjadi satu). 

 

Gb.VI-3. Kompak Total Station. 

Perlengkapan satu set pengukuran atau survey dengan menggunakan Elektronik Total 

Station terdiri atas : 

1. Total Station. 

2. Prisma (Target) : khusus untuk tipe Total Station yang bukan Reflektorless. 

a. Tunggal rover, untuk pengukuran detail. 

b. Tunggal / Jamak statis, utnuk pengukuran titik ikat / poligon. 

3. Digital book (buku elektronis untuk penyimpan data dilapangan contoh SDR -2). 

4. Komputer yang telah diperlengkapi dengan perangkat lunak pengolahan data 

dan pengolahan untuk pekerjaan kartografi digital. Seperti : Autocad, LisCAD, 

ATLAS, Dr-Links dll). 

5. Plotter atau printer. 

6. Alat Komunikasi (Handy Talky, bendera, hand phone dll). 

7. Peralatan Bantu lainnya seperti : barometer, termometer.  
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 Gb. VI-4. Satu set ETS merek Top Con. 

D. Metode Pengumpulan data. 

Dalam kegiatan pengumpulan data dilapangan, penggunaan Elektronik Total Station 

(ETS) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Direkam dalam  internal atau eksternal memori, memfungsikan  ETS sebagaimana 

mestinya.  Semua data ukuran tidak lagi dicatat melainkan direkam saat 

pengumpulan data, untuk selanjutnya diolah oleh perangkat lunak yang telah ada 

dalam ETS tersebut. Data hasil pengolahan yang berupa informasi titik dan posisi 

disimpan dalam memory dan dapat diunduh dengan perangkat lunak yang dimiliki 

alat ETS tersebut. Hal ini menuju Pengukuran dan Pemetaan Digital. 

2. Hasil data dilapangan di catat dalam data ukuran (mis. DI 103). 

Hal ini dilakukan dan memfungsikan ETS seperti theodolit digital dan EDM bukan 

seperti ETS. Semua data ukuran dicatat secara analog, kemudian data ini diolah 

lebih lanjut. Pengolahan data ini dapat menggunakan perangkat lunak surveying 

yang terpisah dari alat ETS, atau dengan metode manual menggunakan kalkulator. 

Untuk selanjutnya dialakukan proses pemetaan secara analog.   
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E. Transfer data dan Prosessing Data. 

Mengingat fungsi ETS memang utamanya ditujukan untuk kegiatan otomasi survey, 

maka data ukuran lapangan seharusnya tersimpan dalam memory storage  / card reader 

/ data storage. Data yang telah terkumpul tersebut harus dipindahkan (down load ) ke 

komputer yang terdapat perangkat lunak untuk pemetaan. Pemindahan data dari alat 

ETS ke komputer ini dilakukan melalui suatu kabel khusus  (interface plug)  misal RS 

232. Perangkat lunak untuk kepentingan transfer data hasil pengukuran pada setiap alat 

memiliki format tersendiri sesuai pabrik pembuat ETS. Perangkat lunak untuk transfer 

data ini biasanya sudah disiapkan oleh pembuat ETS. Untuk alat ETS dengan merek 

yang berbeda, maka penggunaan perangkat lunak untuk kepentingan transfer dengan 

merek alat yang berbeda sulit dilakukan. Sesuai dengan perkembangan teknologi 

komputer, maka kesesuaian format data dapat dilakukan perubahan – perubahan 

sehingga secara langsung dapat dilakukan proses perpetaan dengan menggunakan 

perangkat lunak pemetaan.  

      

F. Elektronik Total Station Reflektorless.  

Pada dasarnya dalam pengoperasian Elektronik Total Station memerlukan suatu 

media pemantul gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh Emiter  yang ada di 

dalam ETS dan diterima kembali oleh receiver ETS. Media pemantul untuk ETS berupa 

cermin pemantul. Cermin pemantul ini dalam bahasa sehari – hari dinamakan reflektor. 

Sesuai dengan perkembangan teknologi dalam instrumen pengukuran dan pemetaan 

telah dibuat ETS yang mempunyai kemampuan menangkap pantulan gelombang 

elektromagnetik tanpa perlu cermin pemantul. Demikian juga prinsip kerja Elektronik 

Total Station Reflektorless ini, sama dengan Elektronik Total Station yang bukan 

Reflektorles. ETS Reflektorless dapat mempercepat pekerjaan untuk pengambilan detail 

tanpa harus menunggu penempatan reflektor pada titik detaik yang akan diukur dan 

dipetakan. Meskipun demikian terdapat batasan penggunaan ETS Reflektorless ini 

terutama berkaitan dengan media pemantul, jenis media pemantul akan mempengaruhi 

hasil ketelitan data yang diukur dan juga terbatas terhadap daya jangkauannya terutama 

ukuran jarak. Jarak maksimum yang dapat diukur maksimum 200 meter. Andaikata ETS 

jenis ini digunakan untuk pengukuran titik kontrol atau titik kerangka dasar pemetaan 
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tidak sesuai. Harus dibantu dengan reflektor untuk pengukuran jarak jauh dan lebih 

teliti.  

 

 

Gb. VI-5. ETS Reflektorless. Merek Sokkia Seri 030R 

 

 

Gb. VI – 6. Pengukuran Detail dengan ETS Reflektorless 
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G. Elektronik Total Station Robotik.  

Dalam perkembangan teknologi robot, ternyata juga merambah dalam peralatan 

survey. Inovasi Elektronik Total Station telah juga menuju ke sistem robotik. Elektronik 

Total Station Robotik namanya. Seperti dalam teknologi robot, maka ETS Robotik ini 

dapat bekerja secara otomatis dalam pengambilan data dilapangan. Meskipun demikian 

proses sentering dan levelling diawal pengukuran tetap harus dilakukan secara 

analog/digital dengan bantuan tenaga SDM. Hanya saat pengumpulan data secara 

otomatis dapat dilakukan oleh ETS nya sendiri dengan bantuan controler yang digabung 

jadi satu dengan target bidikan (reflektor). Dalam kontroler ini bekerja secara “wireless” 

/ tanpa kabel menggunakan gelombang radio dalam pengoperasiannya. Prinsip kerja 

masih sama dengan ETS yang bukan robotik, hanya saja dalam pengoperasiannya 

secara otomatis. Pergerakan teropong secara horisontal maupun vertikal dilakukan 

secara otomatis oleh mesin yang ada di ETS tersebut. Teropong bergerak secara 

horisontal dan vertikal mencari target reflektor yang dilengkapi gelombang  radio, 

dengan bantuan sensor yang ada pada reflektor, ETS tersebut berhenti dan diam untuk 

selanjutnya pengukuran dilakukan dan penyimpanan data dilakukan secara otomatis 

oleh ETS tersebut. Gambar berikut ini contoh ETS Robotik merek TopCon seri GPT 

9000A.   

 

Gb.VI- 7. ETS tipe Robotik merek TOP CON Seri GPT 9000A 
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H. Perangkat Lunak Pemetaan Terestris. 

Dalam pemetaan digital peranan perangkat lunak menjadi sangat penting. Dalam 

perkembangan teknologi informasi sepesat ini, maka perkembangan perangkat lunak 

dalam  bidang surveying juga telah berkembang sangat pesat. Jika dahulu untuk 

perangkat lunak komersiil pengolahan data dalam hal ini proses perhitungan dan proses 

pekerjaan kartografi digital dibuat terpisah dan sangat rumit dalam prosesnya. Untuk 

sekarang ini sangat simpel dan beberapa produk perangkat lunak antara perangkat lunak 

pengolahan data dan kartografi digital sudah dijadikan satu.  Fasilitas dalam modul 

perangkat lunak yang harus dimiliki adalah proses transfer data yang sifatnya universal. 

Artinya ekstensi dari data yang dimiliki oleh suatu perangkat lunak harus bisa dibaca 

oleh perangkat lunak lainnya. Hal ini menjadi suatu kendala tersendiri jika hal tersebut 

tidak dapat dilakukan. Berdasarkan pengalaman suatu alat ukur total station dengan 

merk TOP CON data ukuran yang tersimpan di memory Total Station tersebut tidak 

mampu dibaca oleh perangkat lunak yang dikeluarkan oleh perusahaan Leica, demikian 

juga sebaliknya. Maka untuk itu Perangkat Lunak untuk proses pengunduhan data 

harusnya mempunyai kemampun integrasi dan komunikasi data yang baik dan 

universal.   Gambar 10 berikut ini merupakan menu utama dari perangkat lunak Topcon 

Link yang dipergunakan untuk mengunduh data dari Total Station merek TOPCON. 

 

Gb.VI- 8. Menu Utama Perangkat Lunak Topcon Link 

Pada perangkat lunak Topcon Link ini dapat dihasilkan data dalam format ekstensi 

CAD, sehingga proses kartografinya digitalnya dilakukan dengan perangkat komersiil 

lain, misalkan AUTO CAD MAP. Meskipun terpisah antara proses pengolahan data dan 

kartografi digitalnya, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih simpel dan sederhana, 
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tidak perlu lagi melakukan transfer ekstensi data. Bentuk tampilan perangkat lunak 

lainnya yang digunakan untuk mengunduh data dan prosessing data adalah perangkat 

lunak Leica Geo Office yang merupakan perangkat lunak dari alat ukur Total Station 

Merek Leica. Tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar 11 berikut ini. 

 

Gb. VI- 9. Tampilan Menu Utama Perangkat Lunak Leica Geo Office. 

Pada perangkat lunak Leica Geo Office ini lebih lengkap disamping untuk 

melakukan proses pengunduhan data dari alat ukur Total Station juga dapat digunakan 

untuk proses pengunduhan data dari receiver GPS. Kendala utama bahwa perangkat 

lunak ini hanya dapat digunakan hany untuk alat ukur produk dari merek Leica. Seperti 

pada perangkat lunak TopCon Link, proses penggambaran atau kartografi digitalnya 

masih menggunakan perangkat lunak lainnya seperti AUTO CAD. Pada Leica Geo 

Office ini hasil proses perhitungan dapat secara langsung di transfer ke perangkat lunak 

AUTO CAD, karena memang ekstensi datanya adalah .dwg sehingga langsung dapat 

dibaca oleh perangkat lunak AUTO CAD. 

 

Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan Otomasi Survey Terestris ? 

2. Apa yang dimaksud dengan Elektronik Total  Station  ? 

3. Mengapa Elektronik Total Station  diperlukan dalam kegiatan survey ? 

4. Sebutkan komponen Elektronik Total Station ? 

5. Dilihat dari bentuknya Elektronik Total Station, sebutkan  klasifikasi Elektronik 

Total Station ? 
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6. Bagaimana cara  melakukan  pengumpulan data ukuran dengan  menggunakan 

Elektronik Total Station ? 

7. Apa yang saudara pahami tentang Elektronik Total Station Reflektorless ? 

8. Apa yang dimaksud dengan Elektronik Total Station Robotik ? 

9. Apa yang dimaksud perangkat lunak pengolahan data ETS tergantung dari 

merek atau pabrik pembuat alat ETS ? 

 

 

 

 

1. Otomatisasi Survey terestris adalah survei terestris dengan menggunakan 

peralatan yang dapat menyimpan secara digital semua data lapangan, sedangkan 

untuk proses perhitungan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak surveying 

selanjutnya proses pemetaan dilakukan juga dengan perangkat lunak pemetaan, 

adapun kegiatan kartografi dilakukan dengan metode kartografi digital. 

2. Total Station menjadi penting dalam kegiatan pemetaan digital karena : 

Sebagai upaya mengurangi kesalahan, aksesibilatas ke sistim berbasis komputer, 

menuju pemetaan digital, meningkatkan ketelitian pengukuran, mempercepat 

proses pengukuran. 

3. Elektronik Total Station :Alat Ukur (sudut dan Jarak) survey digital elektronik 

yang mampu memberikan data yang dibutuhkan dilapangan (di station alat). 

4. Satu unit ETS terdiri dari : Alat Ukur Sudut digital (=Theodolit digital),  EDM 

(pengukur jarak elektronis) dan“Calculator” (Penyimpan & Pemroses data). 

5. Dilihat dari bentuknya Elektronik Total Station dapat dibedakan atas : Moduler 

Total Station dan Kompak Total Station. 

6. Metode pengumpulan data ukuran dengan menggunakan ETS dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu (a) mencatat semua data baik bacaan piringan horisontal, 

bacaan piringan vertikal, jarak horisontal, beda tinggi dll (b) Semua data ukuran 

disimpan dalam ruang penyimpan baik eksternal maupun internal memori. 

7. Data yang telah terkumpul tersebut harus dipindahkan (down load ) ke komputer 

yang terdapat perangkat lunak untuk pemetaan. Pemindahan data dari alat ETS 

Rangkuman 
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ke komputer ini dilakukan melalui suatu kabel khusus  (interface plug)  misal RS 

232. Perangkat lunak untuk kepentingan transfer data hasil pengukuran pada 

setiap alat memiliki format tersendiri sesuai pabrik pembuat. 

8. Elektronik Total Station Reflektorless adalah ETS yang dapat digunakan untuk 

pengukuran jarak tanpa menggunakan cermin pemantul atau reflektor. 

9. Elektronik Total Station Robotik adalah ETS yang dapat beroperasi layaknya 

robot, tanpa perlu operator di belakang alat untuk pengambilan data. 

10. Ekstensi pada data ETS yang di unduh dengan menggunakan perangkat lunak 

pada berbagai merek ternyata menggunakan CAD sebagai basisnya. 

 

 

 

 

Pilihlah jawaban A, B, C atau D dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban 

yang paling benar.  

1 Pada otomasi Survey memerlukan alat ukura yang memiliki kemampuan : 

A. Menyimpan Data 

B. Menyimpan dan mengolah data. 

C. Menyimpan, mengolah data dan melakukan pemetaan digital. 

D. Hanya mampu memproses data ukuran saja.  

2 Total Station merupakan gabungan dari : 

A. Teodolit Analog, EDM dan Komputer. 

B. Teodolit Digital, EDM dan mikro komputer. 

C. Teodolit digital, Levelling dan komputer. 

D. Teodolit analog, Levelling dan komputer. 

3 Teodolit digital dalam ETS, berfungsi sebagai : 

A. Pengumpul Data sudut horisontal 

B. Pengumpul data sudut vertikal 

C. Pengumpul data jarak. 

D. Jawaban A dan B benar. 

Tes Formatif  I 
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4 ETS yang paling tidak efisien dan sangat rumit dalam pemasangannya adalah 

jenis : 

A. Moduler Total Station      C. ETS Robotik 

B. Kompak Total Station       D. ETS Reflektorless  

5 ETS yang paling banyakberedar saat ini dilihat dari konstruksinya termasuk 

jenis: 

A.  Moduler Total Station        C. ETS Robotik 

B. Kompak Total Station       D. ETS Reflektorless  

6 Pengumpulan data pada ETS sebagaimana fungsi ETS sesungguhnya dilakukan 

dengan cara : 

A. Dicatat dalam formulir data ukuran. 

B. Dicatat dalam DI 103. 

C. Disimpan dalam memory storage ETS. 

D. Disimpan dalam hard disk komputer. 

7 Perangkat lunak dalam ETS harus mampu menampilakan informasi, kecuali : 

A. Suhu   B. Jarak  C. Beda Tinggi    D. Ordinat dan Absis.  

8 Untuk pengukuran detail yang memiliki jarak relatif pendek, ETS Reflektoless 

tidak memerlukan : 

A. Statif     B. Trebach    C. Reflektor Cermin    D. Lensa. 

9 ETS Robotik adalah ETS : 

A. Berbentuk Robot. 

B. Transformer 

C. ETS yang beroperasi secara otomatis. 

D. ETS tidak perlu pengaturan syarat dinamis. 

10 Ekstensi data dalam perangkat lunak banyak berbasiskan : 

A. .flv       B. .exe      C. .wvm      D. CAD 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif  yang terdapat 

pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini.  
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Rumus : 

       Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan  =   ----------------------------------------------  X  100 %  

           10 

 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah : 

   90 – 100 %  =  Baik Sekali; 

   80 – 90 %    =  Baik; 

   70 – 80 %    =  Cukup; 

        ≤ 70 %    =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (Modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL  

VII 
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 

 

Penentuan posisi dimukabumi dapat dilakukan dengan metode terestris, 

fotogrametris, dan ekstraterestris. Dalam metode penentuan posisi dimuka bumi 

ekstraterestris dibantu oleh satelit yang mengorbit di luar angkasa. Salah satu satelit 

yang dapat digunakan untuk penentuan posisi dimuka bumi adalah NAVSTAR GPS, 

dengan dibantu receiver GPS dapat menangkap sinyal satelit GPS tersebut maka posis 

dimuka bumi dapat ditentukan. Aplikasi receiver GPS dalam kegiatan pengukuran dan 

pemetaan sudah cukup luas.   

 Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami  

Sistem GPS, Prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS, Jenis Receiver GPS, Metode 

Penentuan Posisi dengan GPS, Satelit Untuk Penentuan Posisi Dimuka Bumi Lainnya. 

Modul VII  ini akan mempelajari tentang Sistem GPS, Prinsip dasar penentuan 

posisi dengan GPS, Jenis Receiver GPS, Metode Penentuan Posisi dengan GPS, Satelit 

Untuk Penentuan Posisi Dimuka Bumi Lainnya. 
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A. Sistem GPS.  

GPS atau Global Positioning System  adalah suatu sistem satelit navigasi dan 

penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain 

untuk memberikan posisi tiga dimensi dan kecepatan serta informasi mengenai waktu, 

secara kontinyu di seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan cuaca, serta dapat 

digunakan oleh banyak orang secara simultan.  Nama formalnya adalah  NAVSTAR 

GPS yaitu NAVigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. 

Arsitektur yang membangun sistem GPS adalah Departemen. Pertahanan Amerika 

Serikat, maka dengan demikian awal mula GPS ini merupakan  sistem yang 

dioperasikan oleh militer. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan jaman dapat 

digunakan oleh siapa saja. Arsitektur dari sistem GPS di setujui oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1973. Satelit pertama di luncurkan pad tahun 

1978 dan secara resmi GPS dioperasikan pada tahun 1994. Dengan tinggi orbit satelit 

diatas 20.200 Km diatas permukaan bumi serta jumlah satelit sebanyak 24 buah yang 

melintasi dalam 6 orbit, maka sistem GPS ini mempunyai cakupan yang cukup luas di 

muka bumi. Satelit GPS beroperasi  secara kontinyu pada bidang orbitnya, yang berarti 

setiap orbit terdapat 4 buah satelit. Dalam “menangkap” sinyal satelit GPS, receiver 

GPS tidak tergantung dari waktu dan cuaca, sehingga dapat digunakan setiap waktu. 

Meskipun demikian harus dihindari cuaca hujan. Karena bagaimanapun pengukuran 

dalam  metode apapun akan sangat  berbahaya jika dilakukan dalam kondisi hujan, 

terutama terhadap bahaya tersambar petir. Dengan jumlah satelit 24 buah tersebut, yang 

menyebar pada 6 orbit tersebut juga menyebabkan banyak orang dimuka bumi di posisi 

manapun dapat menangkap sinyal satelit tersebut pada saat bersamaan. Tanpa terganggu 

satu dengan lainnya, selama akses dari satelit GPS sampai receiver GPS tersebut tidak 

terhalang atau terganggu.  
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Gb.VII-1. Orbit Satelit GPS 

Sifat dari satelit Navigasi maka dengan demikian sistem GPS ini didesain untuk 

memberikan informasi tentang posisi dan kecepatan tiga-dimensi, serta informasi 

waktu.Pada saat ini, sistem GPS sudah sangat banyak digunakan orang di seluruh dunia 

dalam berbagai bidang  aplikasi. Dibandingkan metode lain dalam penentuan posisi 

dengan menggunakan GPS mempunyai banyak kelebihan dan menawarkan banyak 

keuntungan dalam segi operasionalnya maupun kualitas posisi yang diberikan, 

meskipun demikian juga terdapat kelemahan. Mengapa sistem GPS saat ini banyak di 

gunakan?  Hal ini dikarenakan beberapa hal : (1)  GPS dapat digunakan setiap saat 

tanpa tergantung waktu dan cuaca; (2) Satelit – satelit GPS mempunyai ketinggian orbit 

yang sangat tinggi yaitu 20.200 Km diatas permukaan bumi dan jumlah satelit yang 

cukup banyak yaitu 24 satelit; (3)  Penggunaan GPS dalam penentuan posisi relatif tidak 

terlalu terpengaruh dengan kondisi topografis daerah survai dibandingkan dengan 

penggunaan metode Terestris seperti poligon ;(4) Posisi yang ditentukan dengan GPS 

mengacu ke suatu datum global yang relatif teliti dan mudah di realisasikan yaitu WGS 

1984 ; (5) GPS dapat memberikan ketelitian spektrum yang luas, mulai fraksi mm 

sampai puluhan meter ; (6) Pemakaian sistem GPS gratis; (7) Alat penerima sinyal GPS 

(receiver GPS) makin lama makin praktis dan  murah; (8)  Pengoperasian Receiver GPS 

relatif mudah dan tidak memerlukan banyak tenaga ; (9) Surveyor tidak dapat 

memanipulasi data; (10) Penggunaan di berbagai bidang aplikasi makin banyak. 

Diantara kelebihan - kelebihan tersebut, juga terdapat  kelemahan atau limitasi dari 
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penggunaan GPS. Kelemahan tersebut adalah (1) Agar sinyal dari satelit sampai ke 

receiver GPS, maka tidak boleh ada penghalang diantara keduanya; (2) Datum 

penentuan posisi yang dipakai GPS adalah WGS 1984, jika menggunakan datum lain 

maka harus dilakukan transformasi datum; (3) Komponen tinggi dari koordinat 3 

Dimensi yang diberikan oleh GPS adalah tinggi yang  mengacu ke permukaan ellipsoid 

referensi ; (4)  Pemrosesan data hasil pengamatan bukanlah hal yang mudah, harus 

memiliki pengetahuan tentang ilmu geodesi yang cukup (5) GPS merupakan teknologi 

baru, padahal SDM yang menguasai teknologi ini masih terbatas. 

  

B. Prinsip Dasar Penentuan Posisi Dengan GPS.  

Adapun prinsip dasar penentuan posisi pada sistem GPS adalah reseksi dengan 

jarak, yaitu dengan mengukur jarak ke beberapa satelit sekaligus, seperti yang terlihat 

pada gambar VII-2  berikut ini. 

 

Gb. VII-2. Prinsip dasar Penentuan posisi pada sistem GPS. 

Pada prinsip reseksi ini satelit merupakan titik ikat yang telah diketahui dan 

diperoleh informasi koordinatnya dari proses hitungan data yang dibawa oleh sinyal 

satelit. Adapun jarak dari satelit sampai ke receiver diukur dan ini dapat  dibaca pada 

pesan Navigasi pada sinyal GPS tersebut, pada akhirnya posisi dimuka bumi ini dapat 

dihitung. Satelit GPS memancarkan sinyal pada prinsipnya untuk „memberi tahu‟ si 

pengamat sinyal tersebut tentang posisi satelit GPS yang bersangkutan serta jaraknya  

dari pengamat lengkap dengan informasi waktunya. Sinyal GPS juga digunakan untuk 

menginformasikan kesehatan (kelaik-gunaan) satelit pada  pengamat. Dengan 
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mengamati satelit dalam jumlah yang cukup, si pengamat dapat menentukan posisinya 

serta parameter-parameter lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar VII-3 berikut ini: 

ALAT PENERIMA SINYAL (RECEIVER) GPS

Tipe Navigasi
(hand-held)

• posisi satelit
• jarak ke satelit
• informasi waktu
• kesehatan satelit
• informasi lain-lainnya

4

Tipe Geodetik

Hasanuddin Z. Abidin, 2003 

Tipe Pemetaan

Satelit GPS

 

Gb.VII-3. Sinyal Satelit yang dapat ditangkap receiver GPS 

 

C. Jenis Receiver GPS. 

Receiver GPS adalah alat yang digunakan untuk menangkap atau  menerima sinyal 

GPS, letak receiver GPS berada diatas titik yang akan dicari posisi,  kecepatannya 

maupun waktu. Masyarakat umum menamakan receiver GPS ini dengan menggunakan 

kata GPS saja. Menjadi salah kaprah jika hanya menyebut GPS saja, kalau menyebut 

GPS saja berarti yang dimaksud adalah sistem GPS bukan alat receivernya. Berdasarkan 

fungsinya, secara umum  receiver GPS dapat diklasifikasikan seperti yang terlihat pada 

gambar VII-4.  berikut ini. 
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Gb.VII-4.  Klasifikasi Receiver GPS. 

Receiver GPS untuk penentuan posisi pada dasarnya dibagi atas tipe Navigasi, tipe 

pemetaan dan tipe Geodetik. Tipe Navigasi atau ada juga yang menamakan tipe 

genggam (handheld receiver) umumnya tipe ini digunakan untuk penentuan posisi 

secara absolut secara instan dan tidak menuntut ketelitian terlalu tinggi.  Receiver 

navigasi tipe sipil dapat memberikan ketelitian posisi sekitar 5 – 10 meter, dan untuk 

tipe militer berkisar antara 3 – 5 meter. Harga receiver tipe navigasi relatif murah dan 

berbagai merek telah beredar di pasaran. Berikut ini gambar 5 merupakan contoh 

gambar dari receiver GPS tipe navigasi. Sampai saat ini receiver GPS Navigasi telah di 

integrasikan dengan beberapa peralatan sehari hari seperti jam tangan, telepon genggam, 

kamera dan kamera video. Seperti yang tercantum dalam gambar VII-5.   

Receiver GPS Tipe Navigasi

Hasanuddin Z. Abidin, 2004

 

Gb.VII-5.  Contoh GPS tipe Navigasi 
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Receiver GPS untuk tipe pemetaan juga memberikan data pseudorange seperti 

halnya pada receiver GPS tipe navigasi. Hanya bedanya data yang diperoleh pada 

receiver GPS tipe pemetaan data – data observasidapat direkan dan di down load kan ke 

komputer untuk diproses selanjutnya. Dengan demikian receiver GPS tipe pemetaan 

dapat digunakan untuk penentuan posisi secara diferensial, sehingga ketelitian posisi 

yang diperoleh menjadi lebih baik dibandingkan dengan receiver tipe Navigasi yaitu 

dapat mencapai ketelitian sekitar 1 – 2 meter. Aplikasi yang dapat dilayani dengan 

menggunakan receiver GPS tipe Pemetaan adalah survei dan pemetaan geologi dan 

pertambangan, peremajaan peta, pemetaan dan peremajaan basis data SIG (Sistem 

Informasi Geografis). Gambar VII-6  berikut ini merupakan contoh receiver GPS  tipe 

pemetaan. Sesuai dengan perkembangan teknologi, ada kecenderungan bahwa receiver 

GPS tipe pemetaan ini akan semakin mendekati ketelitian receiver GPS tipe Geodetik. 

Khususnya jika menggunakan single frequensi. 

Hasanuddin Z. Abidin, 2006 

Contoh Receiver GPS Tipe Pemetaan

 

Gb.VII-6. Contoh Receiver GPS Tipe Pemetaan 

Receiver GPS tipe Geodetik adalah merupakan  receiver  yang paling canggih, 

paling mahal dan juga memberikan data yang paling presisi. Oleh sebab itu receiver 

GPS tipe Geodetik digunakan untuk aplikasi – aplikasi yang memerlukan atu menuntuk 

ketelitian yang relatif tinggi (dari orde mm sampai dengan orde cm), seperti utnuk 

pengadaan titik kontrol geodesi, pemantauan deformasi dan studi geomatika. 

Berdasarkan pada jumlah data yang dapat diamati, dikenal Receiver GPS tipe Geodetik 
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satu frequensi dan Receiver GPS tipe Geodetik dua frequensi. Untuk Receiver GPS tipe 

Geodetik satu frequensi merekam data pseudorange dan fase dari sinyal L1, sedangkan 

Receiver GPS tipe Geodetik dua frequensi juga merekam data dari sinyal L2. Saat ini 

dipasaran cukupbanyak GPS tipe Geodetik, harganya makin lama makin murah.  Untuk 

menunjukkan bentuk dan gambar Receiver GPS tipe Geodetik dapat dilihat pada 

gambar VII-7 dan gambar VII-8  berikut ini. 

Tipe-Pemetaan Tipe-Geodetik (1F)

semakin dekat

Hasanuddin Z. Abidin, 2006 

Contoh Receiver Tipe Geodetik
(Satu-Frequensi, 1F)

 

Gb.VII-7. Contoh Receiver GPS Tipe Geodetik satu Frequensi. 

Hasanuddin Z. Abidin, 2006

Contoh Receiver Tipe Geodetik
(Dua-Frequensi, 2F)

 

Gb.VII-8. Contoh Receiver GPS Tipe Geodetik dua Frequensi 
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D.  Metode Penentuan Posisi dengan GPS. 

Posisi yang dapat diberikan oleh sistem GPS adalah posisi 3-D, yaitu (X,Y,Z) atau 

(L,B,h), serta tinggi yang peroleh  adalah tinggi ellipsoid. Dengan tinggi diatas ellipsoid 

ini, maka hasil pengukuran tinggi  atau informasi tinggi yang diperoleh dari pengamatan 

tidak dapat digunakan secara langsung diatas peta yang mempunyai sistem tinggi 

dengan referensi tinggi muka air laut rata – rata atau  Mean Sea Level atau disebut juga 

sistem tinggi orthometrik. Untuk dapat digunakanpada sistem orthometrik, harus 

dilakukan koreksi – koreksi terlebih dahulu. Datum dari penetuan posisi dengan GPS 

yang dipergunakan  adalah WGS (World Geodetic System) 1984 yang menggunakan 

ellipsoid referensi GRS 1980. Jika menggunakan datum lain maka harus dilakukan 

transformasi antar datum. Metode penentuan posisi dapat dilakukan dengan beberapa 

metode : absolute positioning, differential positioning, static surveying, rapid static, 

pseudo-kinematic, Stop and Go  dan kinematic positioning. Secara garis besar metode 

penentuan posisi dengan GPS dapat dilihat pada gambar  VII-9  berikut ini. Titik yang 

akan ditentukan posisinya dapat diam maupun bergerak. Serta Posisi titik dapat 

ditentukan terhadap pusat massa bumi ataupun terhadap titik lainnya yang telah 

diketahui koordinatnya. 

Post-processing

Pseudo-kinematic

Real-Time

Static

Kinematic

Stop-and-Go

Rapid Static

Navigation

RTK DGPS

PPP 
(Precise 
Point 

Positioning)

Surveying

Positioning with GPS 

Differential AbsoluteDifferentialAbsolute

 

Gb.VII-9. Metode Penentuan Posisi Dengan GPS. 
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Masing masing metode dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Metode Absolute Positioning. 

Dinamakan juga point positioning, Posisi ditentukan dalam sistem WGS-84  

(terhadap pusat massa bumi). Prinsip penentuan posisi adalah reseksi  

dengan jarak ke beberapa satelit sekaligus. Hanya memerlukan satu receiver 

GPS, Titik yang ditentukan posisinya bisa diam (statik)  maupun  bergerak  

(kinematik). Biasanya menggunakan data pseudorange, Data fase juga bisa 

digunakan kalau ambiguitas fasenya sudah diketahui ataupun diestimasi 

bersama-sama dengan posisi. Ketelitian posisi yang  

diperoleh sangat tergantung  pada tingkat ketelitian data serta  

geometri dari satelit. Tidak dimaksudkan untuk penentuan  

posisi posisi yang teliti. Aplikasi utama : navigasi  

2. Metode Differential positioning. 

Dinamakan juga relative positioning. Memerlukan minimal 2 buah receiver, satu 

ditempatkan pada titik yang telah diketahui koordinatnya. Posisi titik ditentukan 

relatif terhadap monitor station. Konsep dasar : differencing process dapat 

mengeliminir atau mereduksi efek-efek dari beberapa kesalahan dan bias. 

Efektivitas dari differencing process sangat tergantung pada jarak antara monitor 

station dengan titik yang akan ditentukan posisinya (semakin pendek semakin 

efektif). Titik yang ditentukan posisinya bisa diam (statik) maupun bergerak 

(kinematik). Bisa menggunakan data pseudorange  

atau/dan data fase. Ketelitian posisi tipikal yang diperoleh : mm – dm. Aplikasi 

utama : survai pemetaan, survai geodesi, maupun navigasi berketelitian tinggi. 

3. Metode Static surveying. 

Metode penentuan posisi secara statik adalah penentuan posisi dari titik – titik 

yang statik (diam). Penentuan posisi ini dapat dilakukan secara absolut maupun 

diferensial, dengan menggunakan data pseudorange dan atau fase. Jika 

dibandingkan dengan metode penetuan posisi kinematik, maka data ukuran lebih 

pada suatu titik pengamatan akan lebih banyak.\, sehingga akurasi dan presisi 

lebih baik dan relatif lebih tinggi dapat mencapai orde mm sampai dengan cm. 

Pada prinsipnya, survei GPS pada  metode statik secara diferensial ini 

menggunakan data fase. Pengamatan satelit GPS umumnya dilakukan baseline 
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per baseline selama selang waktu tertentu dalam suatu rangkaian jaringan 

(kerangka) titik – titik yang akan ditentukan posisinya. Pengolahan data 

pengamatan dilakukan per baseline, hal ini bertujuan untuk menentukan nilai 

estimasi vektor baseline atau koordinat relatif. Prosesestimasi yang digunakan 

untuk pengelolaan base lineumumnya berbasiskan metode kuadrat terkecil. 

4. Metode Rapid static. 

Metode penentuan posisi Rapid Static atau disebut juga metode survei statik 

singkat pada dasarnya adalah survei statik dengan waktu pengamatan yang lebih 

singkat yaitu 5 sampai dengan 20 menit. Prosedur operasional lapangan pada 

survei statik singkat adalah sama seperti pada survei statik, hanya selang waktu 

pengamatan yang lebih singkat. Pada metode ini sangat bertumpu pada proses 

penentuan ambiguitas fase secara cepat. Metode statik singkat harus 

memperhatikan : geometri pengamatan yang baik, soft ware pengolah yang 

canggih dan andal, tingkat residu kesalahan dan bias yang relatif rendah serta 

lingkungan pengamatan yang relatif tidak menimbulkan multipath. Untuk itu 

penggunaan recever GPS dengan dua frequensi lebih diharapkan. Metode statik 

singkat ini sangat baik untuk base line pendek (<5Km). Hampir semua GPS tipe 

geodetik yang beredar di pasaran pada umumnya dapat dioperasikan untuk 

penentuan posisi dengan metode Satatik Singkat ini. Kelemahan jika 

menggunakan metode ini untuk kegiatan pengukuran titik kontrol adalah 

ketelitian yang diperoleh sangat rendah. Kecuali jarak antar titik kontrol pendek 

dan titik kontrol tersebut ber orde rendah. 

5. Metode Pseudo-kinematic. 

Metode Pseudo – Kinematik  disebut juga metode intermitten atau reoccupation, 

adalah metode yang sama dengan metode statik singkat hanya saja dipisahkan 

oleh waktu yang relatif lama. Selang waktu ini dimaksudkan untuk meliput 

perubahan geometri yang cukup besar, sehingga diharapkan dapat mensukseskan 

penentuan ambiguitas fase serta mendapatkan ketelitian yang lebih baik. Dalam 

penerapan di lapangan, data pengamatan diantara titik – titik yang akan 

ditentukan posisinya pada selang waktu yang tidak dilakukan pengamatan dapat 

receiver GPS dapat dimatikan. Tidak semua receiver GPS mempunyai mode 

operasional metode pseudo – kenematik. Dan tidak semua perangkat lunak 
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komersial GPS mempunyai pilihan untukmengolah data survei dengan metode 

ini. Metode Pseudo – kinematik ini memerlukan konfigurasi geometri satelit 

yang baik, tingkat bias dan kesalahan data relatif rendah, serta lingkungan yang 

realtif tidak menimbulkan multipath. Metode ini sangat sesuai digunakan di 

lapangan yang tidak sesuai penerapan untuk metode statik singkat ataupun 

metode stop and go.   

6. Metode Stop and Go. 

Metode Stop and Go adalah salah satu metode survei penentuan posisi titik – 

titik dengan GPS dimana posisi titik titik tersebut tidak bergerak (statik), 

sedangkan receiver GPS nya bergerak dari titik – titik yang akan di tentukan 

nilai posisinya dan receiver tersebut diam beberapa saat pada titik – titik 

tersebut. Maka metode Stop and Go ini dapat juga dinamakan metode semi 

kinematik. Metode Stop and Go berbasiskan pada penentuan posisi secara 

diferensial dengan menggunakan data fase. Koordinat titik –titikditentukan 

relatif terhadap koordinat dari stasiun referensi. Pada titik awal pengamatan, 

ambiguitas fase harus ditentukan terlebih dahulu caranya dengan melakukan 

pengamatan yang cukup lama kurang lebih 15 s/d 30 menit dibandingkan 

pengukuran titik berikutnya. Selanjutnya receiver bergerak ke titik lainnya dan 

dapat diamati dengan waktu yang relatif singkat.  Agar ambiguitas fase yang 

telah ditentukan dapat dipergunakan dalam proses perhitungan titik – titik 

berikutnya, maka selama pengamatan pada metode Stop and Go ini terutama 

pergerakan receiver antar titik receiver tersebut tidak boleh terputus dalam 

pengamatan sinyal satelit (tidak terjadi cycle slip). Jikaterjadi  lost atau cycle slip 

makareceiver harus di inisialisasi lagi, seperti pada titikpertama tadi. Tetapi 

tidak harus kembali ke titik semula cukup dimulai inisialisasi dari titik terakhir 

saat mengalami lost atau cycle slip. Mengingat karakteristiknya tersebut, maka 

metode ini sangat cocok untuk menentukan posisi dari titik – titik yang berjarak 

dekat satu sama lainnya. Serta berada pada daerah yang terbuka seperti 

pemetaan batas – batas sawah. Untuk rute pergerakan receiver tidak harus dibuat 

berurutan, jadi receiver dapat bergerak bebas asal terhindar dari terjadinya cycle 

slip. Penentuan posisi dengan metode Stop and Go ini ditinjau dari pemrosesan 

datanya dapat dilakukan secara real time maupun post processing.  Untuk proses 
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real time diperlukan alat komunikasi data secara real time antara rover dan base 

station serta dibutuhkan strategi operasional pengamatan yang lebih ketat. Oleh 

sebab itu pada umumnya pada metode Stop and Go pada proses pengolahan data 

lebih digunakan metode Post Processing yaitu pengolahan dilakukan di Kantor 

setelah pekerjaan dilapangan selesai. 

7. Metode Kinematic positioning. 

Penentuan posisi secara kinematik (kinematic position) adalah penentuan posisi 

dari titk – titik yang bergerak dan receiver GPS tidak dapat atau tidak 

mempunyai kesempatan untuk berhenti pada titik – titik tersebut. Penentuan 

posisi dengan metode ini dapat dilakukan secara absolut maupun secara 

diferensial dengan menggunakan data pseudorange dan atau fase. Hasil 

penentuan posisi bisa diperlukan pada saat pengamatan (real time) ataupun 

sesudah pengamatan (post - prosessing). Untuk real time diferensial  positioning 

diperlukan komunikasi data antar statsiun referensi dengan receiver yang 

bergerak.  Metode ini dinamakan juga Real Time Kinematik. Berdasarkan pada 

jenis data yang digunakan beserta metode penentuan posisi yang digunakan, 

ketelitian posisi kinematik yang diberikan oleh GPS dapat berkisar dari tingkat 

rendah (penetuan posisi absolut dengan pseudorange)  sampai tingkat tinggi 

(penentuan posisi differensial dengan fase). Dari segi aplikasiny, metode 

kinematik GPS akan bermanfaat untuk navigasi, pemantauan, fotogrametri, 

airborne gravimetri, survei hidrografi dan lain – lain. Problem utama dari 

penentuan posisi dengan metode kinematik secara teliti adalah penentuan 

ambiguitas fase secara on the fly yaitu penentuan ambiguitas fase pada saat 

receiver sedang bergerak dalam waktu sesingkat mungkin.  

 

E. Satelit Untuk Penentuan Posisi Dimuka Bumi Lainnya  

Seperti di sebutkan diatas bahwa  GPS adalah sistem navigasi penetuan posisi 

dimuka bumi, sesuai dengan perkembangan teknologi satelit sebenarnya satelit GPS 

bukanlah satu satunya untuk penentuan posisi dimuka bumi. Sampai saat ini telah 

beredar satelit untuk penentuan posis dimuka bumi selain GPS yaitu GLONASS 

(Global Navigation Satellite System)  dan Galilleo. Berikut ini disinggung sedikit 

tentang kedua satelit tersebut sebagai pembanding terhadap sistem GPS. 
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1. GLONASS (Global Navigation Satellite System). 

Negara yang meluncurkan satelit dan sistem penentuan posisi dengan 

menggunakan GLONAS adalah Uni Soviet. Sistem GLONASS dibangun sejak 

tahun 1970-an meskipun demikian baru diluncurkan pada 12 Oktober 1982. 

Sampai dengan Juni 2005 telah ada 13 satelit perkembangan selanjutnya tidak 

sebaik sistem GPS karena keberadaan satelit mengalami pasang surut. Pada 

tahun 2001 terdapat  7 satelit, sedangkan tahun 2008 terdapat 18 satelit. 

Direncanakan pada tahun 2010 terdapat 24 satelit yang menyamai jumlah satelit 

GPS. Prinsip dan fungsi satelit GLONASS sama dengan GPS yaitu untuk 

penentuan posisi, waktu dan percepatan di muka bumi. Prinsip dasar penentuan 

posisi dimuka bumi yaitu dengan pengamatan jarak ke beberapa satelit 

sekaligus. Perbedaan yang cukup menyolok dengan sistem GPS adalah adalah 

datum referensi yang digunakan. Jika pada GPS menggunakan datum WGS 

1984, maka pada GLONASS menggunakan datum Earth Parameter System 1990 

(PZ-90). Jika penentuan posisi di muka bumi yang pada umumnya dengan 

menggunakan datum WGS 1984 perlu adanya transformasi datum. 

 

Gb.VII-10. Satelit Glonass. 

2. Galilleo. 

Galilleo merupakan sistem satelit navigasi milik Eropa, sistem satelit ini dapat 

digunakan secara sinergis dengan GPS dan GLONASS. Galilleo ini dapat 

dimanfaatkan untuk penentuan posisi dan navigasi yang lebih akurat dan presisi. 

Informasi yang diberikan juga sama dengan GPS dan GLONASS yang meliputi 

: posisi tiga dimensi dan kecepatan, informasi waktu. Pertama kali satelit 

Galilleo (nama awalnya : Galileo System Test Bed (GSTB) diluncurkan pada 

tanggal 28 Desmber 2005 dari Baikonur, Kazakhstan. Selanjutnya pada kurun 
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waktu 2005 – 2006 diluncurkan empat buah satelit lagi untuk memvalidasi 

segmen pengguna dan segmen angkasa Galileo. Tahap ini merupakan tahap In - 

Orbit Validation   (IOV). Setelah tahap ini selesai, maka satelit operasional 

selanjutnya di luncurkan untuk mencapai Full Operational Capability (FOC) 

yang direncanakan pada tahun 2008.   

 

Gb.VII-11. Logo Galileo 

Satelit Galileo merupakan sistem satelit navigasi global Eropa yang pertama 

dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dikontrol dan dikelola oleh pihak sipil 

Uni Eropa. Adapun tujuan Uni Eropa untuk menciptakan satelit baru ini adalah 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian GPS dan untuk dapat 

bersaing dalam dunia persatelitan dengan negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat.  Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga-

dimensi serta informasi mengenai waktu secara kontinyu di seluruh dunia tanpa 

bergantung pada waktu dan cuaca kepada banyak orang secara simultan.  Satelit 

ini masih baru dan mulai diluncurkan pada tahun 2005, dan akan beroperasi 

secara penuh pada tahun 2008. Pada prinsipnya penentuan posisi dengan satelit 

Galileo hampir sama dengan penentuan posisi dengan GPS. Kedua satelit 

navigasi ini hanya berbeda pada spesifikasi dan kemampuannya.   

2.1. Komponen Sistem Satelit Galileo 

Secara umum ada tiga komponen penyusun  sistem Galileo  yaitu komponen 

angkasa (space segment), komponen kontrol bumi (ground segment), dan 

komponen pengguna (user segment). Segmen angkasa Galileo terdiri dari 30 

satelit, dimana terdapat 27 satelit yang aktif dan 3 satelit cadangan (spare) dalam 

Medium Earth Orbit (MEO) pada ketinggian 23600 km. Satelit akan melakukan 

perjalanan sepanjang tiga orbit sirkular pada inklinasi 56°. Dengan waktu orbit 
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14 jam, konfigurasi dari konstelasi akan menjamin sekurang-kurangnya 10 

satelit yang kelihatan akan memberikan informasi posisi dan waktu untuk semua 

lokasi, termasuk daerah kutub. Wahana Satelit Galileo diharapkan akan dapat 

bertahan selama 10 tahun. Segmen angkasa akan diatur lewat dua stasiun kontrol 

yang dipilih di suatu tempat di Eropa, yang didukung oleh 20 stasiun sensor 

Galileo (GSS). Pertukaran data antara stasiun kontrol dan satelit akan dikerjakan 

melalui stasiun penghubung khusus. Sebanyak 15 stasiun penghubung akan 

dipasang di sekitar permukaan bumi untuk memudahkan dalam hal transfer data. 

Sebagai komponen kontrol bumi (ground segment), stasiun kontrol akan 

bertanggungjawab memanajemen satelit, mengintegrasikan sinyal, dan 

sinkronisasi jam atom pada satelit. Segmen pengguna terdiri dari para pengguna 

satelit Galileo, baik di darat, laut, udara, maupun di angkasa.  Dalam hal ini alat 

penerima sinyal Galileo diperlukan  untuk menerima dan memproses sinyal -

sinyal dari satelit Galileo untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan 

dan waktu. Komponen utama dari suatu receiver Galileo secara umum adalah 

antena dengan pre-amplifier, bagian RF dengan pengidentifikasi sinyal dan 

pemroses sinyal, pemroses mikro untuk pengontrolan receiver, data sampling 

dan pemroses data ( solusi navigasi ), osilator presisi , catu daya, unit perintah 

dan tampilan, dan memori serta perekam data.  

2.2.  Sinyal Satelit Galileo 

Satelit Galileo akan menstransmisikan 10 sinyal yang berbeda. Dari sini, 6 sinyal 

akan digunakan untuk keperluan sipil (Open Service) dan Safety of Life Service, 

2 sinyal untuk keperluan komersial dan sisanya 2 untuk keperluan Public 

Regulated Service. Selain pelayanan navigasi dan transmisi waktu, Galileo akan 

menyediakan informasi mengenai akurasi dan status sinyal tersebut.   

2.3. Tipe Receiver Satelit Galileo 

Mengenai receiver Galileo, belum ada keputusan akhir tentang spesifikasi  dan 

kemampuan receiver Galileo melainkan sekarang sedang dikembangkan untuk 

dapat bersaing dengan GPS.  Analisis pasar memberikan klasifikasi pendahuluan 

tentang tipe receiver Galileo yaitu: Tipe konsumen, Tipe profesional, dan Tipe 

Safety of Life. Tipe konsumen sendiri terdiri dari dua jenis yaitu A1 dan A2. 

Jenis A1 berdiri sendiri yang merupakan receiver navigasi utama Galileo, dan 
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A2 digunakan untuk bantuan komunikasi (NAV/COM). Tipe profesional terdiri 

dari empat jenis yaitu B1 (Single frequency ditambah Local Element (LE)), B2 

(Dual frequency ditambah LE), B3 (Triple frequency ditambah LE), dan B4 

(Single frequency ditambah bantuan komunikasi). Sementara itu Tipe Safety of 

Life terdiri dari dua jenis yaitu C1 dan C2. Jenis C1 merupakan receiver yang 

memiliki spesifikasi Dual frequency plus LE (+EGNOS) with integrity.  Jenis 

C2 memiliki spesifikasi Triple frequency plus LE (+EGNOS) with integrity. 

2.4. Kemampuan layanan Sistem Satelit Galileo  

Ada 5 macam layanan atau jasa yang rencananya akan diberikan sistem satelit 

Galileo ini, yaitu: 

a. Pelayanan Terbuka (Open Service atau OS), OS ini adalah bebas dan 

menyediakan pelayanan seperti GPS tetapi dengan akurasi yang lebih tinggi. 

Dalam hal ini, ESA berperan aktif dalam mengintegrasikan Galileo dengan 

sistem GSM/UMTS. OS ini ditetapkan sebagai pasar sinyal besar-besaran 

untuk informasi waktu dan posisi yang tersedia dengan gratis. OS ini dapat 

diperoleh oleh semua orang yang dilengkapi dengan receiver tanpa 

pemberian hak. 

b. Pelayanan Keselamatan Hidup (Safety of Life Service atau SLS)  

SLS ini akan digunakan untuk aplikasi transportasi yang mana dapat 

membahayakan hidup jika penampilan sistem navigasi menurun tanpa 

pemberitahuan dengan real-time. 

c. Pelayanan Komersial (Commercial Service atau CS)  

CS ini diperuntukkan untuk aplikasi pasar (komersial) dengan pelayanan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Open Service. 

Layanan ini tidak gratis melainkan user harus membayar jasa pelayanan 

artinya jika pengguna ingin mendapatkan informasi posisi dan waktu secara 

real-time, maka pengguna harus membayar sebesar biaya yang telah 

ditetapkan. 

d. Pelayanan Publik (Public Regulated Service atau PRS)  

Galileo ini merupakan suatu system sipil yang  memuat layanan 

pengontrolan akses untuk aplikasi pemerintahan. PRS ini akan digunakan 
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oleh suatu badan atau instansi seperti kepolisisan dan departemen-

departemen. 

e. Layanan Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue Service atau SAR)  

SAR ini memberikan kontribusi Eropa dalam dunia internasional dalam 

usaha pemberian bantuan dan pertolongan kemanusiaan.   

2.5. Kelebihan dan Keuntungan Sistem Satelit Galileo 

Galileo ini merupakan satelit yang dirancang khususnya untuk keperluan non-

militer. Bila dibandingkan dengan satelit navigasi lainnya seperti GPS dan 

GLONASS, satelit Galileo ini mempunyai beberapa keuntungan dan kelebihan 

antara lain: 

a. Satelit Galileo didesain dan dikembangkan untuk aplikasi non-militer, 

sebaliknya GPS didesain terutama untuk aplikasi militer. 

b. Galileo didasarkan pada teknologi yang sama seperti GPS dan 

menyediakan informasi posisi dan waktu dengan tingkat presisi yang lebih 

tinggi. 

c. Galileo lebih dapat dipercaya meliputi suatu signal “pesan” yang 

memberitahu user dengan seketika apabila terjadi suatu kesalahan. 

d. Satelit Galileo terbuka dan meluas ke seluruh pasar yang meliputi seluruh 

dunia dan perusahaan-perusahaan komersil Eropa. 

e. Galileo memberikan pelayanan nyata bagi publik seperti pemberian  

garansi yang kontinyu yang ditetapkan untuk aplikasi khusus. 

f. Galileo telah menciptakan 140 000 job dan mampu menggerakkan pasar 

yang diperkirakan mencapai €9 billion per tahun. Ini lebih rendah 

dibandingkan ketergantungan Eropa terhadap GPS untuk keperluan 

ekonomi.  

2.6. Aplikasi Teknologi Satelit Galileo 

Sistem Satelit Galileo dibangun mirip dengan sistem GPS, oleh karenanya 

aplikasi dari sistem Galileo akan menyerupai aplikasi dari sateli GPS.  

Gambaran umum yang diberikan sistem satelit Galileo untuk bidang aplikasi 

diantaranya diperuntukan bagi kepentingan transportasi, keperluan penerbangan 

(aviation), aplikasi maritim, pekerjaan teknik sipil, perikanan, pertanian (precise 

farming), monitoring lingkungan. referensi waktu dan telekomunikasi. 
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Bidang-bidang lainnya yang menjadi aplikasi sistem Galileo, sama halnya 

dengan sistem GPS yaitu: survai pemetaan, geodinamika, geodesi, geologi, 

geofisik, pemantauan deformasi, , dan bahkan juga bidang olahraga dan rekreasi  

 

Latihan 

 

1. Apa GPS itu ? 

2. Bagaimanakah prinsip dasar penentuan posisi dengan receiver GPS,  

3. Sebutkan jenis jenis Receiver GPS? 

4. Bagaimanakah metode Penentuan Posisi dengan GPS ? sebutkan macam – 

macamnya ?  

5. Sebutkan sistem satelit lain yang dapat digunakan untuk menentukan posisi, 

kecepatan dan waktu dimuka bumi selain receiver dan satelit GPS? 

6. Apa yang saudara ketahui tentang Satelit Glonass? 

7. Apa yang saudara ketahui tentang Satelit Galileo ? 

 

 

 

1. GPS atau Global Positioning System  adalah suatu sistem satelit navigasi dan 

penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini 

didesain untuk memberikan posisi tiga dimensi dan kecepatan serta informasi 

mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan 

cuaca, serta dapat digunakan oleh banyak orang secara simultan. 

2. Prinsip dasar penentuan posisi pada sistem GPS adalah reseksi dengan jarak, 

yaitu dengan mengukur jarak ke beberapa satelit sekaligus. 

3. Receiver GPS untuk penentuan posisi pada dasarnya dibagi atas tipe Navigasi, 

tipe pemetaan dan tipe Geodetik.. 

4. Datum dari penetuan posisi dengan GPS yang dipergunakan  adalah WGS 

(World Geodetic System) 1984 yang menggunakan ellipsoid referensi GRS 

1980. Jika menggunakan datum lain maka harus dilakukan transformasi antar 

datum.  

Rangkuman 
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5. Metode penentuan posisi dapat dilakukan dengan beberapa metode : absolute 

positioning, differential positioning, static surveying, rapid static, pseudo-

kinematic, Stop and Go  dan kinematic positioning. 

6. Satelit untuk penentuan posis dimuka bumi selain GPS yaitu GLONASS 

(Global Navigation Satellite System)  dan Galilleo. 

7. Prinsip dan fungsi satelit GLONASS sama dengan GPS yaitu untuk penentuan 

posisi, waktu dan percepatan di muka bumi. Prinsip dasar penentuan posisi 

dimuka bumi yaitu dengan pengamatan jarak ke beberapa satelit sekaligus. 

Perbedaan yang cukup menyolok dengan sistem GPS adalah adalah datum 

referensi yang digunakan yaitu Earth Parameter System 1990 (PZ-90). 

8. Galilleo merupakan sistem satelit navigasi milik Eropa dan  merupakan satelit 

yang dirancang khususnya untuk keperluan non-militer. Sistem satelit ini dapat 

digunakan secara sinergis dengan GPS dan GLONASS. Galilleo ini dapat 

dimanfaatkan untuk penentuan posisi dan navigasi yang lebih akurat dan presisi. 

Informasi yang diberikan juga sama dengan GPS dan GLONASS yang meliputi 

: posisi tiga dimensi dan kecepatan, informasi waktu. 

 

 

Pilihlah jawaban A, B, C atau D dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban 

yang paling benar.  

1 Alat yang dapat menangkap sinyal satelit GPS disebut dengan : 

A. Receiver GPS.   B. GPS Navigasi     C. GPS Pemetaan    D. GPS Geodetik.  

2 Prinsip dasar penentuan posisi dengan pengamatan satelit GPS adalah : 

A. Poligon       B. Trianggulasi     C. Trilaterasi    D. Pemotongan Kebelakang 

3 Data yang diterima oleh receiver GPS berupa data : 

A. Sudut     B. Jarak ke satelit    C. Informasi Posisi titik   D. Infromasi Atmosfir 

4 Jenis receiver GPS yang banyak digunakan untuk kegiatan rekreatif adalah  

A. GPS Geodetic    B. GPS Garmin   C. GPS Navigasi   D. GPS Pemetaan 

5 Jenis Receiver berikut ini yang memiliki ketelitian paling baik untuk pengukuran 

dan pemetaan titik kontrol adalah  

Tes Formatif  I 
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A. GPS Geodetic   B. GPS Navigasi    C. GPS Pemetaan   D. GPS Trimble 

6 Model matematik bumi (Datum) yang digunakan dalam sistem GPS adalah  

A. ID 74.     B. WGS 84       C. Bessel      D. Datum Padang 

7 Informasi yang dibawa oleh sinyal gelombang satelit GPS adalah berikut ini, 

kecuali : 

A. Kesehatan Satelit                C.  Posisi Satelit  .  

B. Jarak satelit dan receiver    D. Ketelitian Satelit 

8 Satelit produk Eropa yang juga melayani penentuan posisi dimuka bumi adalah : 

A. GPS      B. Galilleo      C. Glonass      D. Palapa 

9 Datum yang digunakan oleh satelit GLONASS adalah  

A. WGS 84   B. Bessel    C. ID 74     D. PZ-90 

10 Jumlah satelit Galilleo yang diluncurkan di luar angkasa sebanyak : 

A. 30       B. 24      C. 32      D. 26   

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif  yang terdapat 

pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini.  

Rumus : 

       Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan  =   ----------------------------------------------  X  100 %  

           10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah : 

   90 – 100 %  =  Baik Sekali; 

   80 – 90 %    =  Baik; 

   70 – 80 %    =  Cukup; 

        ≤ 70 %    =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (Modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 


