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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah memberikan kelancaran 

dan kemudahan dalam penyusunan Instruksi kerja tutorial dan 

praktikum ini. Tutorial dan praktikum Survei Tanah dan Evaluasi Lahan 

dikemas dalam suatu kegiatan terintegrasi yang diawali dengan 

penyusunan peta dasar, survei lapangan, dan interpretasi data dalam 

bentuk laporan. Adanya praktikum ini diharapkan mahasiswa dalam 

memahami tahapan-tahapan dalam menyusun suatu perencanaan 

pengembangan suatu wilayah.  

Kegiatan praktikum dibagi dalam 2 bagian, yaitu bagian pertama berupa 

pembekalan dalam bentuk teori dan praktek dalam kelas dan 

laboratorium, dan bagian kedua berupa kegiatan mandiri oleh 

mahasiswa dalam menyusun kerangka kerja, peta kerja, survey dan 

kegiatan interpretasi data. Akhir kegiatan praktikum dikemas dalam 

bentuk presentasi laporan akhir dari kegiatan mandiri survey tanah dan 

evaluasi lahan. 

Semoga adanya buku panduan ini dapat memudahkan mahasiswa dalam 

melaksanakan praktikum selama satu semester ke depan. 

Terima kasih 

Tim Penyusun 
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Malang,  _______________  
Koordinator Praktikum, 
 
 
(Christanti Agustina, SP) 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 
I. Umum 

1. Praktikan boleh mengikuti praktikum bila terdaftar sebagai peserta 
matakuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan, 

2. Praktikan harus sudah datang 10 menit sebelum praktikum dimulai 
dan diberikan toleransi keterlambatan selama 10 menit dengan 
alasan jelas. Praktikan harus memenuhi 100% kehadiran dari total 
materi praktikum yang diberikan, 

3. Sebelum kegiatan praktikum dimulai, praktikan harus sudah 
memahami materi praktikum yang bersangkutan, 

4. Setiap kegiatan praktikum, praktikan diharuskan membawa buku 
panduan praktikum, 

5. Praktikan harus mengikuti pre/post test dan mengerjakan tugas yang 
diberikan di laboratorium, 

6. Praktikan diwajibkan mengikuti seluruh materi kegiatan praktikum 
dan ujian praktikum, 

7. Praktikan yang tidak bisa mengikuti praktikum karena suatu alasan, 
maka harus memberitahukan kepada asisten praktikum sebelum 
praktikum saat itu dan harus sudah mengikuti materi yang tertunda 
sebelum materi berikutnya dimulai atau diberikan tugas pengganti 
yang sebanding dengan materi praktikum yang ditinggalkan, 

8. Bagi yang tidak memenuhi ketentuan 1-7, maka nilai praktikum akan 
ditunda sampai persyaratan dipenuhi. 

 
II. Dalam Laboratorium 

1. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menganggu jalannya 
praktikum, 

2. Bekerja sesuai dengan materi yang dipraktikumkan (berkaitan 
dengan penggunaan alat dan bahan), tidak diperkenankan 
menyentuh peralatan lain yang tidak diperlukan dalam materi 
praktikum yang bersangkutan, 

3. Selesai praktikum, alat-alat dan meja kerja yang digunakan harus 
tertata rapi dan bersih, 

4. Kerusakan alat menjadi tanggung jawab praktikan secara pribadi 
atau kelompok, 

5. Praktikan diharuskan mendapatkan tanda tangan asisten, sebagai 
bukti telah mengikuti praktikum yang bersangkutan, 
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6. Segala permasalahan yang terjadi dilaporkan kepada koordinator 
asisten untuk selanjutnya diselesaikan bersama koordinator 
praktikum. 
 

III. Laporan Praktikum 

1. Format laporan harus sesuai dengan petunjuk asisten materi yang 
bersangkutan, 

2. Konsultasi dilakukan sejak selesai fieldwork sampai 1 minggu 
sebelum pelaksanaan presentasi. Apabila belum disetujui oleh asisten 
praktikum, maka praktikan harus melaksanakan perbaikan laporan 
sampai mendapat persetujuan asisten praktikum untuk presentasi, 

3. Praktikan melakukan perbaikan laporan setelah presentasi dan 
dikonsultasikan ke asisten kelas dan asisten penguji, setelah 
mendapat persetujuan perbaikan dibubuhkan tanda tangan asisten 
dan pengesahan oleh koordinator praktikum, 

4. Praktikan yang tidak menyerahkan laporan praktikum secara lengkap 
akan ditunda nilai praktikumnya. 
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Modul 1 Tutorial : Analisis Lansekap (Teori Pembentukan 

Bumi) 

Pendahuluan 

Bentuklahan di muka bumi berkaitan dengan aktivitas dari kulit bumi 

dinamika, dan Aktivitas dari luar bumi (pelapukan, pengangkutan dan 

pengendapan). Prosesnya lama, melibatkan: Tenaga dari dalam bumi 

(endogen) dan Tenaga dari luar bumi (eksogen) 

 
Teori pembentukan alam semesta 

1. Teori Kontraksi (Contraction Theory / Theory of a Shrinking Earth) 
2. Teori Laurasia-Gondwana 
3. Teori Pergeseran benua (Continental Drift Theory) 
4. Teori Konveksi (Convection Theory) 
5. Teori Pergeseran Dasar Laut 
6. Teori Lempeng Tektonik 
 

Interior Bumi : 

Bumi sebagai tempat hidup segala 
makhluk tersusun atas beberapa bagian, 
yaitu inti bumi, mantel dan kerak bumi.  
Ilustri susunan bumi dapat disajikan 
seperti buah apel yang sering kita 
konsumsi. Buah apel memiliki inti yang 
didalamnya berisi biji, lalu daging buah, 
dan kulit di bagian luarnya. 

Lebih detil tentang interior bumi disajikan 
dalam Gambar berikut ini. 
Bumi memiliki tiga lapisan utama yang 
menyeliputinya, yaitu : 
a. Inti Bumi 

- Bagian terdalam 
- Density = high 
- Komposisi utamanya adalah Besi 

dan Nikel 
- Terdiri atas dua bagian : Inner Core 

Gambar 1-1. Ilustri interior bumi 

Gambar 1-2.Ilustri detil interior 
bumi 
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dalam bentuk padatan dan Outer Core dalam bentuk cairan. 
b. Mantel 

- Lapisan tengah 
- Density = medium 
- Komposisi berupa Silika dan Oksigen, tapi juga terdapat Besi dan 

Magnesium 
- Memiliki konsistensi plastis 
- Terdiri atas dua bagian : Upper dan Lower Mantle 

c. Crust (Kerak) 
- Lapisan paling luar 
- Density = low 
- Komposisi berupa Silika, mineral dasar oksigen dan batuan 
- Kerak sangatlah tipis 
- Kosistensinya berbatu 
- Terdiri atas dua tipe umum, yaitu continental crust dan oceanic 

crust. 

 
Kerak bumi tersusun atas dua  bagian, gambaran susunan kerak bumi 

disajikan dalam Gambar 4-3 : 

1. Kerak Samudra (Coklat) 
Kerak samudra lebih tipis (8-10 km), rapat, dan dapat ditemukan di 
bawah air laut (biru). 

2. Kerak Benua (HIjau). 
Kerak benua lebih tebal (20-70 km), memiliki kerapatan yang rendah 
dan membentuk gundukan benua.  
Kerak menyeliputi bagian paling luar dari mantel bumi.  
 

  
Gambar 1-3. Pembagian Kerak Bumi 
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Sublapisan terluar dari bumi merupakan lapisan yang paling aktif 

secara geologis. Terjadi proses geologi berskala besar, seperti gempa 
bumi, gunung berapi, pembentukan gunung dan pembentukan 
cekungan dalam laut. Lapisan terluar ini terdiri atas bagian atas mantel 
dan seluruh bagian kerak bumi dan disebut LITHOSPHERE (lapisan 
batuan). Pada bagian bawah lithosphere adalah ASTHENOSPHERE 
(lapisan lemah). Lithosphere merupakan lapisan yang kuat, namun rapuh 
dengan ketebalan sekitar 100 km dari luar bumi. Ketebalan lithosphere di 
bagian daratan lebih tebal dibandingkan dengan yang berada di lautan.  

Asthenosphere adalah bagian dari mantel bagian atas, bersifat 
panas dan lunak serta berfungsi seperti plastic. Selain itu, asthenosphere 
juga bersifat sangat lemah, lambat mengalir, dan tidak bersifat padat. 
Umumnya berada sekitar 100 – 350 km di bawah permukaan bumi.  

 
Gambar 1-4. Pembagian Lithosphere dan Asthenosphere 

 
 

Teori Plate Tectonics 

Pada berbagai perkembangan 
1. Benjamin Franklin (akhir 1700-an) 

Menemukan bahwa kerak bumi merupakan sebuah shell (lapisan). 
Permukaannya dapat rusak dan terpisah-pisah di sekitarnya.  

2. Alfred Wegener (1912) 
Ilmuwan meteorologis-geofisika Jerman mengemukakan teori 
pergerakan benua (Continental Drift). Alfred mengemukakan bahwa 
benua mengapung di atas lapisan padat bagian dari bumi. Benua 
akan pecah/rusak secara periodik dan bergerak terpisah.  
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Gambar 1-5. Ilustrasi teori pergerakan benua (continental drift) 

 
Bukti-bukti yang mendukung Teori Pergerakan Benua (Continental 
Drift) 
1. Kesesuaian Benua (Continental Fit) 

Sir Francis Bacon (1620) mencatat bahwa benua kemungkinan 
sesuai susunannya satu dengan lainnya. Beliau melakukan 
pengamatan setelah melihat beberapa peta yang baru dibuat.  

 

 
Gambar 1-6. Kenampakan benua yang mungkin bersatu sebelum mengalami 

pemisahan 

 
2. Habitat dari Organisme Modern  

- Hippopotamus ditemukan di Africa dan Madagascar. 
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- Marsupilami di Australia. 
- Menunjukkan beberapa migrasi dan evolusi terjadi sebelum dan 

setelah pergerakan dimulai. 

 
Gambar 1-7. Sebaran benua sebelum dan setelah terjadi pergerakan benua 

 
3. Penemuan Fosil 

- Wegener menggunakan data penemuan fosil. Penemuan fosil 
tanaman dan binatang ditemukan di beberapa benua 

- Termasuk hewan Cynognathus, Lystrosaurus, Mesosaurus, dan 
tanaman Glossopteris. 

 
Gambar 1-8. Ilustrasi kesamaan flora dan fauna pada beberapa benua 
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4. Kesamaan jenis batuan antar benua di dasar lautan 
- Pegunungan di belahan bumi utara mirip dengan pegunungan 

yang ada di Greenland, NA dan Eropa.  
- Juga adanya kesamaan batuan antara Amerika Selatan dengan 

Afrika. 

 
Gambar 1-9. Kesamaan jenis batuan penyusun tanah antar benua 

 
5. Iklim Kuno 

- Striasi glasial ditemukan di India, Australia, Amerika Selatan dan 
Afrika. 

- Radiasi dari suatu benda di selatan Afrika.  
- Juga, cadangan batubara ditemukan saat ini di daerah dingin, 

seperti Norway.  

 
Gambar 1-10. Kesamaan kondisi iklim di beberapa benua 
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Modul 2 Tutorial : Pengenalan Peta dan Foto Udara 

Tujuan : 

Dalam kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan pengertian peta, 
2. Menjelaskan jenis-jenis peta, 
3. Menjelaskan kompenen peta, dan 
4. Membaca peta. 

Alat dan Bahan 

a. Alat  

 Plastik transparan yg telah diberi grid 1 cm dan 0,5 cm 

 Alat tulis 
b. Bahan 

 Peta RBI Indonesia skala 1:25.000 

 Peta Tematik 

 Foto Udara 

Tinjauan Pustaka 

Pengertian Peta 
Peta didefinisikan sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-

unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari 
permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya 
digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan 
(International Cartography Association, 1973). 
 
Syarat-syarat peta : 
 Tidak membingungkan  
 Mudah dimengerti atau ditangkap maknanya oleh Pembaca Peta 
 Memberikan gambaran yang sebenarnya  
 Penampilan peta harus sedap dipandang : Rapi & Bersih  

Jenis Peta 

Jenis peta dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu : 
1. Peta Menurut Cara Penyajian , 

a) Peta Garis  
Objek-objek yang ada di permukaan bumi 
ditampilkan/digambarkan sebagai titik dan garis  
Contoh : Peta Rupabumi, Peta Jaringan Jalan, Peta Kontur, dll  
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b) Peta Foto/Citra  

Objek-objek yang ada di permukaan bumi ditampilkan sebagai 
objek atau kumpulan objek yang memiliki nilai kecerahan 
tertentu. Contoh : Peta Orthofoto, Peta Citra 

 
2. Peta Menurut Isi  

a. Peta Topografi  
Berisikan berbagai informasi tentang bentukan alami 
permukaan bumi  

 Dikenal sebagai peta dasar dan sebagai referensi  
 ex : Peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI) 
  
b. Peta Tematik  

Berisikan informasi spesifik tentang suatu bentukan alami atau 
fenomena yang ada permukaan bumi 

 
3. Peta Menurut Format 

1. Peta Hardcopy 
Memiliki bentuk fisik (Kertas, Poster, Billboard, dll) 

2. Digital 
Tersimpan sebagai file-file Basis Data Spasial ( Disk, CD, DVD ) 

Klasifikasi Peta 

1. Berdasarkan skala 
a) Peta skala sangat besar (> 1:10.000) 
b) Peta skala besar (1:10.000 - < 1:100.000) 
c) Peta skala sedang (1:100.000 - < 1:1.000.000) 
d) Peta skala kecil (> 1:1.000.000) 

2. Berdasarkan tujuan  
a) Pendidikan  
b) Ilmu pengetahuan  
c) Informasi umum  
d) Turisme  
e) Navigasi  

f) Aplikasi teknik  
g) Perencanaan  

3. Berdasarkan Isi  
a) Peta topografi  
b) Peta tematik  
c) Peta navigasi 

 

Teknik Membaca Peta : Studi Kasus Peta Rupa Bumi Indonesia 
Peta Rupa Bumi Merupakan peta yang menampilkan sebagian unsur-

unsur buatan manusia (kota, jalan, struktur bangunan lain) serta unsur 
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alam (sungai, danau, gunung, dsb) pada bidang datar dengan skala 
proyeksi tertentu. Peta Rupa Bumi dikenal pula dengan istilah 
Topographic  Map (Warsito, dkk, 2004). 

Hal-hal yg perlu diperhatikan dlm membaca peta : 

1. Skala peta : berkaitan dengan ukuran geometri bumi 
2. Simbol : gambaran dari kenampakan di permukaan bumi 
3. Sistem koordinat : berkaitan dengan posisi  
4. Arah utara : orientasi peta sebagai petunjuk arah utara 
 

Komponen Peta RBI : 

Muka peta, merupakan bagian pokok peta yg menunjukkan sejumlah 
obyek yang ada di daerah tertentu dan termasuk informasi tersebut. 

Muka Peta, berisi :  
1. Unsur buatan manusia, 

Ex : jalan, rel kereta api, bangunan, sawah, dll 
2. Perairan, 

Ex : danau, rawa, sungai, dll 
3. Unsur alam, 

Ex : gunung, bukit, pegunungan, lembah, dll 
4. Tumbuhan, 

Ex : hutan, semak belukar, padang rumput, dll 
5. Sistem koordinat (geografi atau proyeksi) 
6. Garis kontur  
7. Batas administrasi  

 

Informasi tepi peta, merupakan bagian peta yang berisi penjelasan 
secara detil, yang dapat membantu menggunakan peta 
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a. Judul Peta 
Judul peta hendaknya memuat/mencerminkan informasi yang sesuai 
dengan isi peta. 
Judul peta jangan sampai menimbulkan penafsiran ganda pada peta. 
Contoh pada peta RBI 

 
Pada kolom judul dapat ditemukan informasi : 
1. Judul Peta  : Peta Rupabumi Indonesia 
2. Skala : 1:25.000 
3. Nomor Lembar : 1209 – 143  
4. Nama Lembar : Bogor 
5. Edisi ( Tahun Pembuatan ) : I-1998  
 

b. Skala 
Definisi : 
“angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak 
tersebut di permukaan bumi” 
Macam-macam Skala: 
1. Skala Verbal  : 1 cm sama dengan 5.8 km  
2. Skala Angka : 1 cm = 6 km atau 1:580.110    

3. Skala Grafik :  
 

 

Perbandingan antar skala peta : 

0 15,000 30,0007,500 Meters
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Skala Peta  
Jarak 1 cm di peta mewakili jarak horisontal di 
lapangan :  

1 : 10.000  100 meter  

1 : 25.000  250 meter = ¼ km  

1 : 50.000  500 meter = ½ km  

1 : 100.000  1.000 meter = 1 km  

1 : 250.000  2.500 meter = 2 ½ km  

 
c. Petunjuk Arah (Mata Angin) 

Petunjuk arah gunanya untuk menunjukkan arah Utara, Selatan, 
Timur dan Barat.  
Tanda orientasi perlu dicantumkan pada peta untuk menghindari 
kekeliruan. 

   

 
d. Simbol dan Warna 

Simbol 

 Simbol Titik 

 
 Simbol Garis 

 
 Simbol Luasan 

(Area/Poligon) 

Ü ± ²
· /:
Ë ´ t

Arah mata angin dibagi dalam: 
Utara 0o 
Timur laut 45o 
Timur 90o 
Tenggara 135o 
Selatan 180o 
Barat daya 225o 



 

5 

 
 Simbol yang bersifat 

kualitatif 

 
 Simbol yang bersifat 

kuantitatif 

 
 Simbol daratan 

 
 Simbol perairan 

 
 

 Simbol budaya 

 

 
Warna 
Tidak ada peraturan yang baku mengenai penggunaan warna dalam 
peta 
Contoh : 
1. Jalan, berwarna merah  
2. Untuk laut, danau digunakan warna biru.  
3. Untuk temperatur (suhu) digunakan warna merah atau coklat.  
4. Untuk curah hujan digunakan warna biru atau hijau.  
5. Daerah pegunungan tinggi/dataran tinggi (2000 - 3000 meter) 

digunakan warna coklat tua.  
6. Untuk dataran rendah (pantai) ketinggian 0 sampai 200 meter 

dari permukaan laut digunakan warna hijau.  
 
Warna kualitatif, penggunaan warna banyak memperlihatkan 
perbedaan 

 
Warna kuantitatif. Perbedaan warna untuk memperlihatkan 
perbedaan tekanan (gradasi) atau perbedaan besar dan kecil  
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Simbol pada Peta RBI 

 
 
Simbol titik, kualitatif  Simbol titik, kuantitatif  

  
 
Warna, kualitatif  Warna, kuantitatif  

Simbol titik 

 
Simbol 
garis 

 Simbol 
poligo
n 
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e. Legenda 

Legenda peta dibuat untuk menjelaskan simbol-simbol yang 
terdapat di dalam peta 

f. Grid / Koordinat Peta 
Sistem Lat/long mengukur sudut pada permukaan bulat.  

 

Sistem koordinat UTM 

1. Berdasarkan pada proyeksi Transverse Mercator  
2. 60 zones (setiap lebar 6° di ekuator) 
3. Arah timur palsu  
4. Y-0 pada kutub selatan atau ekuator  
5. Satuan meter 

 60º east of PM 
 55º north of equator 
 1o = 60 menit  
 60 menit = 60 detik 
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Membaca Kontur 
Kontur adalah garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang 
mempunyai ketinggian yang sama di atas atau di bawah permukaan laut. 

Tabel Interval dan Indeks Kontur  

  

Menentukan koordinat : 

 

6
o

 52’ 00” LS 112
o

44’53” BT 
= Koordinat Lat Long 

 493370 T – 9239716 U= 
Koordinat UTM 
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Foto Udara 
Foto Udara merupakan sebuah gambar yang dicetak dalam media kertas 

foto yang dihasilkan dari hasil pemotretan dengan perekaman secara 

fotografi.  

Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra foto 
dapat dibedakan atas: 

1. Foto ultra violet yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan 
spektrum ultra violet dekat dengan panjang gelombang 0,29 
mikrometer. 

2. Foto ortokromatik yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan 
spectrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau (0,4 - 
0,56 mikrometer). 

3. Foto pankromatik yaitu foto yang dengan menggunakan 
spektrum tampak mata. 

4. Foto infra merah yang terdiri dari foto warna asli (true infrared 
photo) yang dibuat dengan menggunakan spektrum infra 
merah dekat sampai panjang gelombang 0,9 mikrometer 
hingga 1,2 mikrometer dan infra merah modifikasi (infra merah 
dekat) dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah 
dan saluran hijau. 

Kontur indeks dan 
titik-titik tinggi 
pada peta RBI skala 
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Foto Udara Hitam Putih Foto Udara berwarna 

Lebih detail di praktikum Materi 1, Materi 3 dan Materi 6 

Pelaksanaan 

a. Perhatikan penjelasan definisi peta , jenis peta dan komponen-
komponen peta 

b. Ikuti cara pembacaan peta, mulai dari judul, skala, orientasi peta, 
dan koordinat peta 

c. Lakukan pengukuran jarak, menentukan arah dan luasan suatu 
wilayah yang telah ditentukan dalam peta RBI. 

 
Modul ini memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis peta, 

komponen-komponen peta dan cara pembacaan peta topografi 
(rupabumi).  

 

Pengukuran Jarak 
1. Tentukan titik awal dan titik tujuan,  
2. Ukur jarak di peta antara titik awal dan titik tujuan menggunakan 

penggaris atau alat bantu benang, 
3. Catat berapa nilai jarak di penggaris, jika menggunakan benang 

rentangkan terlebih dahulu panjang benang dan ukur menggunakan 
penggaris, 

4. Cek skala peta yang diukur, 
5. Hitunglah jarak sebenarnya di lapangan dengan persamaan : 

                 ( 
             

    
)            
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Latihan : 
Pengukuran jarak peta : 
Contoh : 
Diukur jarak 3 cm di peta skala 1:50.000 
Hit : jarak sebenarnya di lapangan? 
Jawab : 
Jarak di lapang  = jarak di peta x nilai skala peta 
 = 3 x 50.000 cm 
 = 150.000 cm =  1.500 m = 1,5 km di lapangan 
 
 

Pengukuran Arah 
1. Tentukan titik awal dan titik tujuan,  
2. Gunakan penggaris untuk menandai arah dari titik awal ke titik 

tujuan,  
3. Perhatikan arah mata angin yang ada dalam peta untuk menentukan 

arah. 
 
Latihan : 

 
 

  

Menentukan arah :
Ukur ada berapa derajat 
arah dari titik yg dituju. 
Lalu nilai tersebut 
disesuaikan dengan arah 
mata angin. 

Mis : berada pada 45
o 

 
dari arah utara. 
Maka Surabaya berada 
pada arah Timur Laut. 
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Pengukuran Luas 
1. Buatlah grid berskala pada selembar plastik mika, lalu tampalkan 

pada peta. Contoh 

     

     

     

     

     

2. Area yang berwarna kuning adalah lansekap yang akan diidentifikasi 
jenis lansekapnya. Hitung terlebih dahulu luas area yang berwarna 
kuning. Hitung berdasarkan grid yang ditampalkan pada gambar. 
Jarak antar grid 1 cm, sehingga luas a grid persegi adalah 1 cm2.   

 

 ¾ 1 1 1 

 ¾ 1 1 1 

 ½ 1 1 1 

 ¼ ½ 1 1 

  ¼ ¼ 1/4 
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3. Pada gambar, terdapat 11 kotak dgn luas 1 cm2, 2 kotak dgn luas ½ 
cm2, 2 kotak dgn luas ¾ cm2, 4 kotak dgn luas ¼ cm2. Sehingga luas 
total area kuning sebesar : 

Luas=(11x1 cm2)+(2x1/2 cm2)+(2x3/4 cm2)+(4x1/4 cm2). 

Luas = 11 + 1 + 1,5 + 1 cm2 

Luas = 13,5 cm2 

 

 

 

Tugas 

Lakukan pengukuran jarak dan arah dari pusat kampus Unibraw ke pusat 
desa/kelurahan berikut, serta hitung berapa luasannya : 
 

No Desa/Kelurahan 
Jarak dr 
UB (km) 

Arah dr 
UB 

Luas (Ha) 

1 Tlogomas    

2 Tunggulwulung    

3 Sengkaling    

4 Torongrejo    

5 Ketawanggede    
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Modul 3 Tutorial : Pengenalan Tataguna Lahan di Google 

Earth 

Identifikasi Menggunakan Foto Udara/ Citra 

Identifikasi penggunaan lahan menggunakan foto udara/ citra dapat 
didefinisikan sebagai kegiatan dalam mengkaji obyek dan fenomena 
pada permukaan bumi, melalui foto udara dan menentukan maknanya 
(dengan jalan deduksi), sesuai dengan tujuan interpretasinya.memiliki 
beberapa keuntungan antara lain : Memudahkan kita dalam 
mengidentifikasi penggunaan lahan di suatu wilayah dimanapun, serta 
dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.     

Bagian yang terpenting dalam melakukan interpretasi ini adalah 
menyeleksi kenampakan-kenampakan 'yang diutamakan' dari citra dan 
mengenyampingkan kenampakan - kenampakan yang kurang (tidak) 
penting untuk tujuan pengkajian tertentu yang sedang dilakukan. Hal ini 
perlu diperhatikan karena citra penginderaan jauh menyajikan data-data 
lapangan yang lengkap dan utuh yang diabadikan pada kertas foto atau 
film (diapositif). 

Kegiatan interpretasi foto udara dapat dilakukan dengan mengenali 
unsur-unsur interpretasi dari suatu obyek, seperti: rona, warna, bentuk, 
ukuran, tekstur, pola, bayangan, tinggi, situs dan asosiasinya.  Umali 
(1983) melakukan interpretasi dengan menggunakan urutan: 1). 
memisahkan dan mendeteksi rona/warna; 2). selanjutnya mendelineasi 
dan mengklasifikasi kelompok rona/warna; 3). Mengenali hubungan 
spasial ,seperti: ukuran, bentuk, tekstur dan pola; 4) menemukan pola, 
seperti: bentuklahan, kultural, aliran, penutupan lahan dan penggunaan 
lahan. Selanjutnya digunakan untuk interpretasi disipliner seperti: 
geolofi, penggunaan lahan. Kehutanan, lingkungan, pertanian, tanah, 
hidrologi dan sebagainya. 

Dipihak lain Lo (1976) menyajikan proses interpretasi citra dengan 
urutan: 1). Deteksi; 2). Merumuskan identitas obyek dan elemen, 
berdasarkan karakteristik foto seperti: ukuran, bentuk, bayangan, rona, 
tekstur, pola dan situs; 3) mencari arti melalui proses analisis dan 
deduksi; 4). Klasifikasi: melalui serangkaian keputusan, evaluasi, dan 
sebagainya berdasarkan kriteria yang ada; serta 5) Deduksi, dengan 
menyusun atau menggunakan teori yang ada pada disiplin yang 
bersangkutan. 
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Unsur-unsur Interpretasi 

 UNSUR KETERANGAN 

1. RONA Tingkat kegelapan/kecerahan obyek, 

menggunakan spektrum lebar 0.4-0.7 m 
(Hitam – Putih) 

2. WARNA Wujud yang tampak oleh mata dengan 
menggunakan spektrum sempit, lebih 
sempit dari spektrum tampak. 

3.  BENTUK Wujud spesifik suatu obyek 
4. UKURAN Atribut obyek yang berupa: jarak, tinggi, 

lereng, dan volume 
5. TEKSTUR -  Frekuensi perubahan rona pada citra 

-  Pengulangan rona kelompok obyek terlalu 
kecil untuk  

   dibedakan secara individual. 
6. POLA - Susunan Keruangan 

- Susunan yang berulang 
7+8. BAYANGAN + 

TINGGI 
Bersifat menyembunyikan detil obyek 

9. SITUS Letak obyek dalam hubungannya dengan 
lingkungan sekitarnya 

10. ASOSIASI Keterkaitan obyek satu dengan yang lainnya 

 

Pengenalan Tata Guna Lahan Menggunakan Google Earth 

Tujuan 
Untuk mengenali wujud tata guna lahan (landuse) menggunakan citra 
berbasis software dan teknologi google earth, agar mahasiswa dapat 
mempelajari karakteristik tata guna lahan melalui gambaran tangkapan 
spektrum oleh citra satelit di dalam google earth. 

 
Alat dan Bahan 
Alat yang diperlukan, antara lain:  
1. Seperangkat komputer 
2. Software Google Earth 
3. Printer 
Bahan yang diperlukan, antara lain: 
1. Citra/image yang akan diidentifikasi (diambil dari google earth) 
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Cara Identifikasi 
1. Buka Google Earth 
2. Cari daerah yang akan diidentifikasi, (kenali daerah yang akan 

diidentifikasi) 
3. Simpan image yang akan diklasifikasi dengan mengklik file/save/save 

image atau dengan menekan Ctrl+Alt+S. 
4. Identifikasi pengunaan lahan yang ada kemudian catat hasilnya. 

Kenali penggunaan lahan tersebut dengan mengetahui ciri-ciri 
utamanya seperti, asosiasi, rona, warna, dan teksturnya. Berikut ini 
beberapa contoh penggunaan lahan dilihat dari Google Earth.  

 
 Penggunaan Lahan Contoh Image 
1. Hutan alami memiliki pola 

tidak teratur dengan tekstur 
yang kasar serta rona warna 
gelap. 
Bentuk : 

- Tanaman tahunan 
(Pohon)    

  

 

 

2. Tegalan umumnya memiliki 
pola yang teratur dengan 
rona cerah dan ditanami 
tanaman semusim seperti 
sayur-sayuran dan 
sebagainya. 
Bentuk : 

- Tanaman semusim, 

 

 

 

3. Sawah adalah penggunaan 
lahan dengan vegetasi 
dominan tanaman padi. 
Memiliki bentuk yang teratur 
berupa petak-petak sawah. 
Bentuk: 

- Petak- petak sawah 
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4. Semak belukar pada 
umumnya memiliki bentuk 
yang kurang teratur dengan 
rona terang dengan dominasi 
tanaman semak. 
Bentuk : 
Semak-semak 

 

 

 
5. Pemukiman merupakan 

tempat penduduk tinggal 
atau bermukim. Penutupan 
lahan ini berupa gedung, 
rumah, pabrik, dan lain 
sebagainya. 
Bentuk :  
- Gedung    

, ,  
- Kompleks Pemukiman 

(perumahan)  

,  

 

 

6. Tubuh air merupakan 
penutup lahan yang berupa 
air biasanya berbentuk 
waduk, danau, ataupun 
sungai memiliki rona gelap 
dengan tekstur halus. 
Berwarna kebiruan atau 
gelap. 
Bentuk : 

- Air  

 ,  
- Sungai  
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Tugas 

Lakukan pengamatan penggunaan lahan melalui google earth sesuai 

dengan daerah yang ditentukan. Isikan pola penggunaan lahan 

(potongan gambar di google earth) yang dijumpai di google earth, lalu 

lakukan ground check untuk mengetahui penggunaan lahan sebenarnya 

di lapangan. Sebelumnya ambil gambar di google earth dan batasi tiap 

beda penggunaan lahannya. 

No. 
Pola 

Penggunaan 
Lahan 

Penggunaan Lahan 

Google Earth Lapangan 
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Modul 4 Tutorial : Pengenalan Dan Diskripsi Ulang Monolit 

Tanah 

Pendahuluan 

Monolit Merupakan contoh tanah tidak terganggu yang diawetkan 
dan sengaja dibuat sebagai alat bantu visual untuk pengajatan tentang 
sifat-sifat dan jenis tanah. Monolit tanah menggambarkan penampang 
vertikal dari profil tanah di lapang yang direkatkan pada kerangka yang 
terbuat dari papan, untuk dipajang. 

Monolit tanah menggambarkan irisan vertikal tanah dengan posisi 
alaminya di lapangan. Contoh profil tanah diambil di lapangan 
menggunakan kotak yang terbuat dari papan berukuran lebar 15-30 cm 
dengan tinggi 130-150cm dan tebal 10-15 cm. 

Monolit yang ada di Jurusan Tanah di buat pada tahun 1980-an. 
Sudah barang tentu simbol horison maupun klasifikasi tanah yang 
tertera pada monolit tersebut menggunakan terminologi yang berlaku 
pada saat itu. Dengan diterbitkanya Soil Survey Manual (Soil Devision 
Survey Staf, 1993), Deskripsi Profil Tanah di Lapang (Rayes, 2006) dan 
kunci Taksonomi Tanah (Soil Survey Staf, 1998; 2003), beberpapa 
perubahan yang cukup nyata sangat terlihat. Oleh karena itu, tugas anda 
adalah melakukan Deskripsi Ulang monolit-monolit tersebut. 
 

Landasan Teori 

Pencirian Horison Dan Lapisan Tanah 
Horison adalah lapisan tanah yang telah berkembang dan hampir 

sejajar dengan permukaan tanah, terbentuk karena proses 
pembentukan tanah. Sedangkan lapisan tanah yang tidak atau belum 
mengalami proses pembentukan tanah (pedogeniesis) tidak sebagai 
Horison, tetapi sebagai lapisan tanah. 
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Simbol Horison 

Horison yang diberi simbol adalah horison genetik, yaitu lapisan-
lapisan di dalam tanah yang hampir sejajar dengan permukaan tanah, 
terbentuk dari hasil proses pembentukan tanah. Huruf besar yang 
berarti sebagai Horison utama, huruf kecil yang berarti sifat dari Horison 
utama tersebut. 

 
a. Horison dan lapisan utama. 

Huruf kapital O, A, E, B, C, R, dan W merupakan simbol-simbol 
untuk Horison dan lapisan utama tanah. Huruf-huruf kapital ini 
merupakan simbol dasar, yang dapat diberi tambahan karakter-karakter 
lain untuk melengkapi penamaan Horison yang bersangkutan. Sebagian 
besar Horison dan lapisan diberi simbol satu huruf kapital tunggal 
sebagian yang lain memerlukan dua huruf kapital (Soil Survey Staff, 
1998). 
 
Horison O 
Horison O adalah lapisan yang didominasi oleh bahan organik. Sebagian 
jenuh air dalam periode yang lama, atau suatu ketika pernah jenuh air, 
tetapi sekarang telah didrainase; sebagian yang lain tidak pernah 
mengalami jenuh air. 
 
Horison A 
Horison A adalah Horison mineral yang terbentuk pada permukaan 
tanah atau di bawah suatu Horison O. Horison ini memperlihatkan 
hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli, dan 
menunjukkan salah satu atau kedua sifat berikut: 
Akumulasi bahan organik yang bercampur sangat intensif dengan fraksi 
mineral, dan tidak didominasi oleh sifat-sifat yang merupakan 
karakterisitk Horison E atau B. 
Memiliki sifat-sifat yang merupakan akibat dari pengolahan tanah, 
penggembalaan ternak, atau jenisjenis gangguan lain yang serupa. 
 
Horison E 
Horison E adalah Horison tanah mineral yang kenampakan utamanya 
adalah kehilangan liat silikat, besi, aluminium, atau beberapa kombinasi 
senyawa senyawa tersebut, meninggalkan suatu konsentrasi partikel-
partikel pasir dan debu. Horison ini memperlihatkan hilangnya seluruh 
atau sebagian terbesar dari struktur batuan aslinya. Umumnya memiliki 
warna lebih terah dari horizon di atas maupun di bawahnya.  
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Tabel 1. Penyimbolan Horison  

Nama 
Lama  

Nama Baru  Keterangan 

O O Horison organic yang selalu atau tidak jenuh 
air. Kandungan BO > 20%. 

A1 A Horison mineral permukaan, percampuran 
bahan mineral dan bahan organic. 

A2 E Horison eluviasi 

A3 AB  

EB Horison peralihan.  

B1 BA  

BE Horison peralihan.  

B2 B  memiliki symbol 
karakteristik (ex Bt; 
Bw; Bss) 

Horison penimbunan atau iluviasi. 

B3 BC Horison peralihan. 

C C Bahan induk terlapuk atau horizon 
tersementasi. 

R atau 
D 

R Batuan induk keras. 

Keterangan :  
Nama Lama adalah penamaan menurut Dudal-Supraptohardjo (1974) 

Nama Baru adalah penamaan menurut (USDA, 1998-…) 

Horison B 
Horison B adalah Horison yang terbentuk di bawah suatu Horison A, E, 
atau O. Horison ini didominasi oleh hilangnya seluruh atau sebagian 
terbesar dari struktur batuan aslinya, dan memperlihatkan satu atau 
lebih 
sifat-sifat berikut: 

 Konsentrasi atau penimbunan secara iluvial dari liat silikat, senyawa 
besi, senyawa aluminium, humus, senyawa karbonat, gipsum, atau 
silika, secara mandiri atau dalam kombinasi; 

 Tanda-tanda atau gejala adanya pemindahan atau penambahan 
senyawa karbonat; 

 Konsentrasi (senyawa) oksida-oksida secara residual; 

 Penyelaputan sesquioksida yang mengakibatkan Horison terlihat 
jelas mempunyai value warna lebih rendah, kroma lebih tinggi, atau 
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hue lebih merah, tanpa proses iluviasi senyawa besi yang terlihat 
jelas; 

 Proses alterasi yang menghasilkan liat silikat, atau membebas-kan 
oksida-oksida, atau kedua proses tersebut, dan yang membentuk 
struktur granular, gumpal, atau prismatik apabila perubahan-
perubahan volume diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam 
kandungan kelembapan tanah. 

 Sifat kerapuhan; atau 

 Sifat glei yang menonjol. 
 
Horison C 
Horison atau lapisan C adalah Horison atau lapisan, tidak termasuk 
batuan dasar yang lebih keras dan tersementasi kuat, yang dipengaruhi 
sedikit oleh proses-proses pedogenik, serta tidak memiliki sifat sifat 
Horison O, A, E, atau B. Sebagian terbesar merupakan lapisanlapisan 
mineral. Bahan lapisan C mungkin dapat serupa atau tidak serupa 
dengan bahan yang diperkirakan membentuk solum. Suatu Horison C 
mungkin saja telah mengalami perubahan (modifikasi), bahkan 
walaupun tidak terdapat tanda-tanda adanya proses pedogenesis. 
 
Lapisan R 
Lapisan R adalah batuan dasar yang tersementasi kuat sampai 
mengeras. 
 
Lapisan W 
Simbol ini menunjukkan lapisan air yang berada di dalam atau di bawah 
tanah. Lapisan air diberi simbol Wf, apabila lapisan air tersebut dalam 
keadaan beku permanen, dan simbol W apabila membeku tidak 
permanen. Simbol W (atau Wf) tidak digunakan untuk air dangkal, es, 
atau salju yang berada di atas permukaan tanah. 
 
Horison Peralihan 
Horizon peralihan adalah Horizon yang didominasi oleh sifat-sifat dari 
satu Horizon utama, tetapi mempunyai sebagian dari sifat-sifat Horizon 
yang lain. Simbol yang terdiri atas dua huruf kapital digunakan untuk 
Horizon-Horizon peralihan seperti itu, misalnya AB, EB, BE, atau BC. 
Huruf pertama dari simbol ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Horizon 
yang diberi simbol mendominasi Horizon peralihan.  
Horison AB : Horison peralihan dari A ke B, tetapi lebih menyerupai A. 
Horison BA : Horison peralihan dari A ke B, tetapi lebih menyerupai B. 
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Horison EB : Horison peralihan dari E ke B, tetapi lebih menyerupai E. 
Horison BE : Horison peralihan dari E ke B, tetapi lebih menyerupai B. 
Horison BC : Horison peralihan dari B ke C, tetapi lebih menyerupai B. 
 
Simbol- Simbol Tambahan 
Simbol-simbol tambahan biasanya dicantumkan di belakang simbol 
utama. Simbol-simbol tambahan dan pengertiannya adalah sebagai 
berikut: 
  
a  : Bahan organik terdekomposisi lanjut. 
b   :  Horison genetik tertimbun. 
c  :  Konkresi atau nodul. 
d  :  Penghambat perakaran secara fisik. Misal tapal bajak. 
e  : Bahan organik terdekomposisi tengahan. 
f  : Tanah beku atau air beku (mengandung es permanen). 
ff  :  Permafrost kering (menunjukkan adanya suatu Horison dan 

lapisan yang suhunya secara kontinyu <0°C). 
g  :  Gleisasi kuat. 
h  :  Akumulasi bahan organik secara iluvial. 
i  :  Bahan organik sedikit terdekomposisi. 
j  :  Akumulasi jarosit. 
jj  :  Gejala cryoturbasi. 
k  :  Akumulasi senyawa karbonat. 
m  : Sementasi atau indurasi. 
n  :  Akumulasi natrium. 
o  :  Akumulasi residual sesquioksida. 
p  : Pengolahan tanah atau gangguan lain. 
q  : Akumulasi silika. 
r  : Batuan dasar terlapuk atau batuan dasar lunak (Simbol ini 

digunakan bersama C untuk menunjukkan lapisan-lapisan yang 
mengalami sementasi (tersementasi sedang atau lemah)). 

s  : Akumulasi senyawa sesquioksida dan bahan organik secara 
iluvial. 

ss  : Adanya bidangkilir. 
t  : Akumulasi liat silikat. 
v  : Plintit (bahan berwarna kemerahan, yang kaya senyawa besi 

dan miskin humus). 
w  : Perkembangan warna atau struktur. 
x  : Sifat fragipan. 
y  : Akumulasi gipsum. 
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z  : Akumulasi garam garam yang lebih terlarut daripada gipsum. 
  
Tabel 2. Padanan nama tanah 

Sistem Dudol-
Soepraptohardjo 

(1957-1961) 

Modifikasi 
1978/1982 

(PPT) 

FAO/UENESCO 
(1974) 

USDA Soil 
Taxonomy 

(1975 – 1990) 

1. Tanah Aluvial  
 
2. Andosol 
3. Brown Forest 

Soil 
4. Grumusol 
 
5. Latosol 
 
 
6. Litosol 
 
7. Mediteran 
8. Organosol 
9. Podsol 
10. Podsolik 

Merah 
Kuning 

11. Podsolik 
Coklat 

12. Podsolik 
Coklat kelabu 

13. Regosol 
14. Renzina 
15. – 
16. Planosol 

Tanah aluvial  
 
Andosol  
Kambisol 
 
Grumusol 
 
- Kambisol 
- Latosol 
- Lateritik 
Litosol 
 
Mediteran 
Organosol 
Podsol 
Podsolik 
 
 
Kambisol 
 
Podsolik 
 
Regosol 
Renzina 
Ranker  
Planosol 
 

Fluvisol 
 
Andosol 
Cambisol 
 
Vertisol 
 
- Cambisol 
- Nitosol 
- Ferralsol 
Litosol 
 
Luvisol 
Histosol 
Podsol 
Acrisol 
 
 
Cambisol 
 
Acrisol 
 
Regosol 
Renzina 
Ranker 
Planosol 

- Entisol 
- Inceptisol 
Andisol 
Inceptisol 
 
Vertisol 
 
- Inceptisol 
- Ultisol 
- Oxisol 
Entisol (lithic 
Subgrup) 
Alfisol/inceptisol 
Histosol 
Spodosol 
Ultisol 
 
 
Inceptisol 
 
Ultisol 
 
Entisol/Inceptisol 
Rendoll  
Entisol 
Alfisol (kondisi 
aquic) 

 
 Pelaksanaan 
Alat dan Bahan: 
Alat : 
Buku Kunci Taksonomi Tanah 
Buku Diskripsi Profil Tanah di Lapang (Rayes. 2006) 
Alat tulis 
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Bahan : 
Monolith 
Kartu diskripsi profil 
 
Prosedur: 
1. Lakukan pengisian kartu diskripsi profil yang sudah dibagikan. 

Lakukan seolah-olah anda melakukannya di lapangan pada profil 
tanah yangsesungguhnya. Informasi tentang warna, tekstur dan 
struktur langsung anda catat sesuai dengan data yang tertera pada 
masing-masing monolit. 

2. Ubah simbol horison pada masing-m,asing monolit, sesuai dengan 
simbol yang berlaku dalam Soil Survey Staf (1998; 2003). 

3. Setelah selesai mengisi kartu diskripsi profil, perhatikan apakah ada 
data atau informasi yang belum tertampung  dalam kartu tersebut. 
Demikian pula sebaliknya perhatikan data-data apa saja yang tidak 
ada dalam deskripsi profil pada monolit. 

4. Buat sketsa/diagram profil tanah yang menggambarkan simbol, jenis 
dan tebal horison atau penciri-penciri lain yang ada pada masing-
masing monolith. 

5. Deskripsi ulang monolith 
6. Komentari deskripsi profil tanah dari monolith yang ada. 
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Tugas 

Tentukan tata-nama tanah berdasarkan data yang diberikan. 

No. Kategori 
Jenis Tanah Jenis Tanah 

Data penciri Nama Data penciri Nama 

1 Rejim 
Lengas 
Tanah 

 
 

 
 

  

2 Rejim Suhu 
Tanah 

 
 

 
 

  

3 Epipedon  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

4 Endopedon  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

5 Ordo  
 
 
 

 
 
 
 

  

6 Sub Ordo  
 
 
 

 
 
 
 

  

7 Great 
Group 

 
 
 

 
 
 

  

8 Sub Group  
 
 

 
 
 

  

 

1
6
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PRAKTIKUM 
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Modul 1 Praktikum : Dasar-dasar Interpretasi Foto Udara 

Pendahuluan  

Interpretasi foto udara merupakan kegiatan mengkaji obyek dan 
fenomena pada permukaan bumi melalui gambar/citra yang dibuat dari 
kamera (dengan film sebagai perekam) yang berada jauh (tanpa 
persentuhan langsung dengan obyek/fenomena tersebut) dan 
mengambil maknanya , sesuai dengan tujuan interpretasi yang 
dilakukan. Agar dapat melakukan interpretasi foto udara secara tepat 
dan akurat,  maka pengetahuan tentang foto udara dan peralataan yang 
digunakan untuk interpretasi, perlu difahami terlebih dahulu. 

Peralatan yang sangat penting dalam interpretasi foto udara adalah 
stereoskop. Alat ini terdiri dari 2 lensa (serta kombinasinya) yang dapat 
dipergunakan untuk melihat pasangan stereo (dua lembar foto udara 
yang dibuat berurutan dalam satu garis terbang yang sama) sehingga 
dapat menampakkan gambar tiga dimensi. 

Didalam panduan praktikum ini, akan dibahas terlebih dahulu hal – 
hal yang mendasar mengenai foto udara vertikal yang merupakan jenis 
foto udara yang umumnya digunakan dalam kegiatan interpretasi foto 
udara. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan / penanganan awal yang 
diperlukan pada foto udara sebelum di interpretasi agar didapat hasil 
interpretasi yang tepat dan akurat,. Beberapa teknik pengukuran 
sederhana pada foto udara yang meliputi, tinggi obyek, kemiringan 
tanah, (yang merupakan aspek fotogrametri) juga diketengahkan dalam 
panduan ini. Selain itu juga dilakukan pembuatan stereogram dan 
stereotriplet, yang dengan stereoskop saku dapat menampakkan 
gambaran tiga dimensi dari daerah kajian. Stereogram dan stereotriplet 
tersebut  sangat bermanfaaat digunakan dalam pengamatan lapangan , 
maupun untuk penyajian gambaran tiga dimensi dalam laporan – 
laporan atau tulisan ilmiah. 

Salah satu aspek yang sangat penting dalam interpretasi adalah 
analisis foto. Analisis foto dalam panduan ini dilakukan secara bertahap, 
dimulai dari analisis elemen, analisis fisiognomik dan diakhiri dengan 
analisis fisiografik. 
  



 

4-2 

Dasar Teori  

Interpretasi foto udara dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam 
mengkaji obyek dan fenomena pada permukaan bumi, melalui foto 
udara dan menentukan maknanya (dengan jalan deduksi), sesuai dengan 
tujuan interpretasinya. 
Bagian yang terpenting dalam melakukan interpretasi foto udara adalah 
menyeleksi kenampakan-kenampakan 'yang diutamakan' dari citra foto 
dan mengenyampingkan kenampakan- kenampakan yang kurang (tidak) 
penting untuk tujuan pengkajian tertentu yang sedang dilakukan. Hal ini 
perlu diperhatikan karena citra penginderaan jauh menyajikan data-data 
lapangan yang lengkap dan utuh yang diabadikan pada kertas foto atau 
film (diapositif). 
Kegiatan interpretasi foto udara dapat dilakukan dengan mengenali 
unsur-unsur interpretasi dari suatu obyek, seperti: rona, warna, bentuk, 
ukuran, tekstur, pola, bayangan, tinggi, situs dan asosiasinya.  Umali 
(1983) melakukan interpretasi dengan menggunakan urutan: 1). 
memisahkan dan mendeteksi rona/warna; 2). selanjutnya mendelineasi 
dan mengklasifikasi kelompok rona/warna; 3). Mengenali hubungan 
spasial ,seperti: ukuran, bentuk, tekstur dan pola; 4) menemukan pola, 
seperti: bentuklahan, kultural, aliran, penutupan lahan dan penggunaan 
lahan. Selanjutnya digunakan untuk interpretasi disipliner seperti: 
geolofi, penggunaan lahan. Kehutanan, lingkungan, pertanian, tanah, 
hidrologi dan sebagainya. (Gambar 1). 
Dipihak lain Lo (1976) menyajikan proses interpretasi citra dengan 
urutan: 1). Deteksi; 2). Merumuskan identitas obyek dan elemen, 
berdasarkan karakteristik foto seperti: ukuran, bentuk, bayangan, rona, 
tekstur, pola dan situs; 3) mencari arti melalui proses analisis dan 
deduksi; 4). Klasifikasi: melalui serangkaian keputusan, evaluasi, dan 
sebagainya berdasarkan kriteria yang ada; serta 5) Deduksi, dengan 
menyusun atau menggunakan teori yang ada pada disiplin yang 
bersangkutan (Gambar 2). 
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Unsur-unsur Interpretasi 
1.  Rona 

Tingkat kegelapan/kecerahan obyek, menggunakan spektrum lebar 

0.4-0.7 m (Hitam – Putih) 
2. Warna 

Ujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum 
sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. 

3.  Bentuk 
Ujud spesifik suatu obyek 

4.  Ukuran 
Atribut obyek yang berupa: jarak, tinggi, lereng, dan volume 

5.  Tekstur 
- Frekuensi perubahan rona pada citra 
- Pengulangan rona kelompok obyek terlalu kecil untuk 

dibedakan secara individual. 
6.  Pola 

- Susunan keruangan 
- Susunan yang berulang 

7+8. Bayangan + Tinggi 
Bersifat menyembunyikan detil obyek 

9.  Situs 
Letak obyek dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya 

10. Asosiasi 
Keterkaitan obyek satu dengan yang lainnya 
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Memisahkan – Mendeteksi   

RONA/WARNA   

  ANALISIS CITRA 
Delineasi – Klasifikasi   

KELOMPOK RONA/WARNA   

   
Mengenali   

HUBUNGAN SPASIAL   

Ukuran   

Bentuk   
Tekstur   

Pola   

  INTERPRETASI CITRA 
Menemukan Pola   

BENTUKLAHAN   
KULTURAL   

ALIRAN   

PENUTUPAN LAHAN   
PENGGUNAAN LAHAN   

   

INTERPRETASI DISIPLINER 
TERPERINCI 

  

Geologi   
Penggunaan Lahan   

Kehutanan   
Sumberdaya akuatik   

Lingkungan   
Pertanian   
Hidrologi   

 
Gambar 1. Urutan Pekerjaan Interpretasi Citra (Umali, 1983) 
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  2. MERUMUSKAN IDENTITAS OBYEK DAN  ELEMEN   

  Berdasarkan karakteristik foto, seperti: ukuran, bentuk, 
bayangan, rona, tekstur, pola & situs 

  

     

    4.   KLASIFIKASI 

1.   DETEKSI    Melalui 
serangkaian 
keputusan, 
evaluasi, dsb. 
berdasarkan 
kriteria yang ada 

     

  3.  MENCARI ARTI MELALUI PROSES ANALISIS DAN DEDUKSI   

     

  5.   TEORISASI   

  Menyusun teori atau menggunakan teori yang ada pada disiplin 
yang bersangkutan 

  

 
 

Gambar 2 . Proses Interpretasi Citra (Lo, 1976) 
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Alat Dan Bahan Dasar Yang Diperlukan 

Peralatan yang diperlukan untuk melakukan praktikum interpretasi 
foto udara ialah sbb : 
1. mistar/garisan 50 cm 
2. rapido 0,3 mm+tinta 
3. pen OHP : biru, hitam, merah, coklat, dan hijau. 
4. isolatip plastic 
5. gunting kecil atau alat pemotong (cutter) 
6. plastik mika bening ukuran 24 cm X 24 cm 
7. pensil HB 
8. pensil minyak (grease pencils)  
9. penghapus pensil (stip) 
10. kertas kalkir 
 

Petunjuk Umum Praktikum 

1. bacalah panduan praktikum sebelum praktikum dimulai . perhatikan 
baik – baik petunjuk dari pengasuh paktikum. JANGAN SEGAN- 
SEGAN BERTANYA, JIKA ADA SESUATU YANG KURANG JELAS. 

2. dalam menggunakan stereoskaop, terutama stereoskop cermin, 
TIDAK DIBENARKAN MENYENTUH CERMIN (dan lensa- lensa yang 
lain) DENGAN TENGAH langsung. Bersihkan lensa dan cermin 
HANYA dengan menggunakan KAPAS/KAIN PLANEL yang telah 
disediakan JANGAN TERLALU SERING MEMBERSIHKAN CERMIN. 

3. jika suatu materi latihan/praktikum telah selesai dilaksanakan, 
hendaklah dikonsultasikan lebih dahulu kepada pengasuh 
praktikum, sebelum memulai praktikum berikutnya. 

4. gunakan foto udara dengan hati – hati. Penulisan ataupun deliniasi 
batas satuan interpretasi hendaklah dilakukan dengan 
menggunakan SPIDOL atau PEN OHP (diatas plastik mika bening); 
atau RAPIDO/PENSL HB Aatau B (pada KERTAS KALKIR). Tidak 
dibenarkan MENULIS LANGSUNG PADA FOTO, kecuali jika ada 
instruksi khusus dari pengasuh praktikum. 

5. jika harus menulis SIMBOL atau TANDA – TANDA LAIN, langsung 
pada foto gunakan rapido (0,3 mm, dengan tinta cina yang larut 
dalam air) atau PENSIL MINYAK . JANGAN GUNAKAN KARET 
PENGHAPUS  untuk menghilangkan tulisan pada foto, tetapi 
gunakan KAPAS (yang dibasahi dengan air) untuk menghilangkan 
tinta , atau kapas yang di  spirtus (untuk pensil minyak) 
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6. agar foto tidak mudah bergeser, gunakan PLASTER (ISSOLATIP) 
KERTAS pada keempat sudut masing – masing foto . untuk 
melepaskan foto – foto yang sudah direkatkan tersebut, mulailah 
melepaskan solatip dari bagian dalam foto dan bukannya dari arah 
luar (dari meja) kearah foto. 

7. DILARANG MEROKOK dan MEMAKAN MAKANAN DIRUANG 
PRAKTIKUM 

8. SERAHKAN ALBUM, KARTU PRAKTIKUM DAN STEREOSKOP (yang 
telah dimasukkan kedalam kotaknya masing - masing) KEPADA 
PENGASUH PRAKTIKUM SETELAH WAKTU PRAKTIKUM BERAKHIR.  

Materi 

Informasi Pada Foto Udara 

Beberapa Informasi Penting Pada Foto Udara 

Pada setiap lembar foto udara terdapat beberapa informasi yang 
Sangat bermanfaat bagi pematai foto, agar tujuan yang hendak 
diperoleh dari pemakaian foto udara dapat tercapai dengan sebaik – 
baiknya.  

Beberapa informasi tersebut beserta fungís dikemukakan di bawah 
ini (perhatikan gambar 1) 
1. tanda fidusial (A dan B), digunakan untuk menentukan ”titik utama” 

(principal poin) foto udara. 

2. tanda vertikal (C) ditunjukkan oleh gelembung udara ”water-pass” 

untuk menunjukkan ungkitan (tilt). Yaitu kemiringan pesawat 

terbang (kamera) pada saat pemotretan. 

3. waktu pemotretan (D) untuk mengetahui bayangan obyek. 

4. elevasi (E) menunjukkan ketinggian pesawat dari permukaan laut 

yang bersama – sama dengan (F) digunakan untuk menghitung 

skala foto. 

5. panjang fokus lensa kamera(F) digunakan untuk menghitung skala 

foto udara. 

6. nomor foto (G) yang terdiri dari nomor garis terbang (run) dan 

nomor urut foto dalam garis terbang. Kadang – kadang disertai 

dengan nama lokasi daerah/proyek dan tanggal pembuatan foto. 
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Penggunaan Stereoskop Saku 

Penggunaan Stereoskop Saku dan Uji Persepsi Kedalaman 
Tujuan :  
Untuk mengetahui persepsi ’kedalaman’ praktikan/pemakai stereoskop 
dan meningkatkan kemampuan melihat gambaran tiga dimensi pada 
stereoskop saku 
 
Alat dan bahan : 

 stereoskop saku 

 streogram contoh 

 stereogram isian 
 
Pelaksanaan : 
1. pertama tentukan basis-mata anda dengan mengukur jarak antara 

’pupil’ mata sebelah kiri dan kanan. Sesuaikan jarak lensa stereoskop 
dengan basis mata anda. 

2. letakkan stereoskop saku di atas stereogram contoh 
3. amati citra pada stereogram tersebut. Usahakanlah untuk 

mendapatkan persepsi kedalaman dari obyek-obyek pada citra 
tersebut. 

4. tentukan tingkat kedalaman obyek sesuai dengan pertanyan pada 
kartu isian 
contoh :perhatikan lingkaran 1. tentukan obyek mana yang terdekat, 
dan mana yang terjauh. Obyek yang dekat dengan Anda ditulis 
dengan angka 1, agak dekat dengan angka 2 dst. Dalam lingkaran1, 
ring sebelah luar (1), segi empat (2), segitiga (3) dan titik (4). Apabila 
terdapat obyek dengan tinggi yang sama, gunakan angka yang 
sama. 

5. Serahkan jawaban anda kepada Asisten Praktikum 

Orientasi pasangan stereo 
Tujuan :  
Agar terbiasa melihat daerah kajian di bawah stereoskop saku, 
mengingat bahwa stereoskop ini sangat cocok dibawa ke lapangan 
karena sangat praktis. 

 

Catatan : agar dapat melihat gambaran 3-D pada foto berukuran normal (23cm x 23 
cm) menggunakan stereoskop saku maka salah satu foto harus dilengkungkan (. Ini 
karena jarak titik yang sama pada ke dua foto harus sama dengan basis-mata atu lebih 
pendek. 
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Alat dan Bahan : 

 stereoskop saku 

 pasangan stereo 

 slotip dan gunting 
 
Pelaksanaan : 
1. temukan daerah pertampalan dari kedua foto 
2. foto sebelah kiri diletakkan lurus pada meja praktikum dan beri 

selotip pada keempat sudutnya, agar tidak mudah bergeser. 
3. letakkan foto sebelah kanan diatas foto sebelah kiri demikian rupa 

sehingga titik yang sama pada kedua foto berimpit 
4. letakkan stereoskop saku diatas pasangan stereo tersebut 
5. geserlah foto sebelah kanan (yang tidak diberi selotip), sambil 

dilihat melalui stereoskop sampai didapatkan gambaran 3-D. Untuk 
dapat melihat daerah yang lebih luas, maka foto sebelah kanan 
dapat dilengkungkan kearah atas.  

 
 Gambar 1. Stereoskop saku 

 

Penggunaan Stereoskop Cermin 
Tujuan : membiasakan diri menggunakan stereoskop cermin dengan 
cara yang benar, untuk menghindari kerusakan alatmaupun mencegah 
ketegangan pada mata, serta agar terbiasa dengan sistim optis yang 
digunakan untuk pengamatan stereoskopis dan pengukuran-
pengukuran pada foto udara. 
 
Alat dan Bahan: 

 stereoskop cermin 

 pasangan stereo 

 mistar 50 cm 

 pensil 

 selotip 
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Foto yang digunakan: 
Foto kota malang, Wlingi RVIII -7, -8, dan -9, skala 1:20.000 dengan 
c=152.2 mm, dipotret tahun 1980 
 
Pelaksanaan 
2. Bukalah kotak stereoskop cermin, lalu dengan kedua belah tangan 

peganglah masing-nmasing tangkai stereoskop (gambar 4). Tarik ke 
arah atas, hingga keluar. Letakkan pada meja praktikum. 

3. angkatlah tangkai sebelah kiri, lalu tarik kedua kakinya satu demi 
satu. Lakukan cara yang sama terhadap kaki sebelah kanan. Bukalah 
tutup cermin sebelah kiri dan kanan.perhatian : HARAP TIDAK 
MENYENTUH CERMIN-CERMIN YANG TERHADAP DI SEBELAH KIRI 
DAN KANAN STEREOSKOP ! 

4. pasanglah binokular pada bagian atas stereoskop, seperti pada 
gambar 4. 

5. sesuaikanlah jarak antara masing-masing okuler terhadap basis 
mata. 

6. fokuskanlah okuler dengan jalan: 
a. buatlah sebuah titik di atas secarik kertas pada meja 

praktikum, yang dapat terlihat oleh kedua mata. 
b. Putarlah okuler ke kiri, sampai titik kelihatan kabur. 
c. Putarlah okuler ke kanan, perlahan-lahan, sampai titik 

kelihatan dengan jelas. Lakukanlah hal ini secara bergantian 
terhadap mata sebelah kiri dan sebelah kanan. 

7. buatlah garis pada kertas HVS-folio, sepanjang 40 cm, dan 
letakkanlah di bawah stereoskop. Melalui kedua okuler, harus 
terlihat hanya satu garis. Bila tidak, geserlah stereoskop atau 
luruskanlah kertas anda hingga searah meja praktikum. 

8. tutuplah mata kanan anda, dan buatlah titik A pada sisi kiri tepat 
diatas garis, di tengah – tengah lapangan pandang (field of view). 
Kemudian tutup mata kiri, lalau buatlah titik B dibagian sebelah 
kanan (seperti dilakukan terhadap titik A). Bila anda melihat dengan 
kedua mata, maka titik A dan B terlihat terimpit. Jika tidak, buatlah 
agar kedua titik itu berimpit. Pada keadaan demikian jarak AB adalah 
basis-alat dari stereoskop tersebut, yang sesuai dengan basis mata 
anda. 

9. letakkan dua foto (pasangan stereo) dibawah stereoskop 
sedemikian rupa  sehingga : 

a. garis terbang ke duanya berada segaris dengan garis AB. 
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b. Citra dari titik – titik yang sama (misal titik utama dan 
kedudukannya setelah dipindahkan) masing – masing 
terletak pada titik A dan titik B (gambar 5). 

c. Beri isolatip atau pemberat pada keempat sudut masing – 
masing foto agar tidak mudah bergeser. 

10. Sebagai kesimpulan, garis terbang pesawat pada kedua foto harus 
selalu berimpit bila dilihat dengan kedua mata. Basis mata, bais alat 
dan basis foto, haruslah sejajar agar model stereo dapat dikaji tanpa 
kepala terasa pusing. Semua bagian model (pasangan) stereo dapat 
diamati dengan menggeser stereoskop sesuai dengan kehendak. 

11. Pada model stereo terdapat beberapa obyek / fonomena yang 
ditunjukkan oleh tanda panah dan ditandai huruf A, B,C, D, E dan 
seterusnya tuliskan pada selembar kertas nama-nama 
obyek/fenomena tersebut 

 

 
 Gambar 2. Stereoskop cermin 
 
 

 
  

  

 

Garis terbang pesawat 

P1
 

P2’
 P1’

 P2
 

A B Basis alat 

Gambar 1-2. Basis Alat Gambar 1-1. Kedudukan garis terbang pesawat pada 

pasangan stereo yang harus berimpit dengan basis 
alat 
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Penyiapan Foto Udara Untuk Interpretasi 
Tujuan :  
Untuk menyiapkan foto udara agar diperoleh orientasi foto yang benar 
dan tepat untuk tujuan pengukuran-pengukuran dan interpretasi foto, 
sehingga hasil interpretasi yang dibuat lebih akurat. Dalam hal ini akan 
dilakukan pembuatan titik utama foto, garis terbang, garis batas 
interpretsi (matsch-line) dan daerah efektif pada tiap lembar foto 
cetakan. 
 
Alat dan bahan : 

 stereoskop cermin 

 stereoskop saku 

 rapido 0.3 mm 

 mistar/penggaris 

 selotip 
 
Foto Yang Digunakan : 
Daerah Waduk Selorejo; G. Butak R4:-7,-8, dan -9, dengan c=152,22 mm 
 
Pelaksanaan : 
1. hubungkan dua tanda fidusial yang saling berhadapan dengan 

menggunakan penggaris. Buatlah tanda silang (+) di tengah-tengah 
foto yaitu pada titik pertemuan ke empat tanda fidusial tersebut, 
menggunakan rapido 0,3 mm. 
Dengan cara yang sama lakukan terhadap kedua foto lainnya. Titi 
tersebut, disebut titik utama foto$. 
Catatan: 
Bila beberapa tanda fidusial tidak tergambar pada foto, maka cara 
menentukan titik utamanya dapat dibantu dengan menggunakan 
kertas beningan yang padanya terdapat dua garis yang saling tegak 
lurus 

2. pada foto sebelahnya, tandailah dengan pensil minyak, suatu 
lingkaran dengan diameter lebih kurang 1cm di sekitar kedudukan 
titik utama dari foto yang bersebelahan. 

3. orientasikan foto dibawah stereoskop cermin sampai diperoleh 
Gambaran tiga dimensi (3-D) secara jelas, kemudian pindahkan titik 
utama foto sebelah kiri (foto 1) ke foto bagian tengah (foto 2); foto 
2, ke foto sebelah kanan (foto 3), dan sebaliknya. 
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Catatan: 
Pemindahan titik hendaklah dilakukan dengan hati-hati dan setepat-
tepatnya . caranya dapat dilakukan dengan bantuan dua jarum atau 
pensil yang tajam, yang masing-masing manunjuk obyek atau 
kenampakan yang sama pada kedua foto yang dipindahkan. Bila ujung 
jarum atau pensil, telah benar-benar berhinpit, maka dengan 
menggunakan rapido buatlah tanda silang seperti yang tergambar 
pada titik utama foto yang dipindahkan. 

4. Hubungkan titik utama foto yang bersangkutan dengan titik utama 
foto sebelahnya (yang dipindahkan ke foto tersebut). Lakukan hal 
ini terhadap ketiga foto tersebut. Garis yang terbentuk, disebut 
’garis terbang pesawat’. Pada foto bagian tengah (foto 2), terdapat 
2 garis terbang, sedangkn pada dua foto lainnya, hanya ada satu 
garis terbang. 
Bila Anda mengamati foto-foto tersebut di bawah steroskop, maka 
garis terbang yang sama, misalnya: (P1P2’) dan (P1’P2) harus 
berhimpit satu sama lain. Jika tidak berhimpit, maka ubahlah 
kedudukan foto udara hingga kedua garis tersebut benar-benar 
berimpit. 

5. Pada foto 2 (foto yang terletak di tengah), carilah titik tengah 
masing-masing garis terbang. Melalui titik tengah pada masing-
masing garis terbang tersebut, buatlah garis yang tegak lurus 
terhadap garis terbang pesawat. Garis yang dihasilkan disebut garis 
padanan (matsh-line). 
Garis padanan dapat juga dibuat mengikuti kenampakan yang 
mencolok (sangat kontras) dilapangan sepertti jalan raya, rel kereta 
api, sungai dan lain-lain, meskipun tidak beraturan, asalkan dapat 
terlihat pada kedua foto dan berada tidak terlalu ke bagian tepi foto 
(atau berada di sekitar lokai garis-padanan yang dibuat). 
Garis padanan hendaklah dibuat menyolok agar terlihat jelas. 

6. Garis padanan dari foto-foto dalam satu garis terbang dengan foto-
foto dari garis terbang yang lain yang berdekatan, dapat dibuat 
pada tengah-tengah pertampalan tepi foto. 
Daerah ditengah-tengah foto yang dibatasi oleh empat garis 
padanan dari tiap-tiap foto, disebut daerh-efektif. Daerah efektif 
merupakan daerah yang relatif sedikit mengalami pergeseran 
ungkitan dan pergeseran reief, dibandingkan bagian lain dari foto, 
sehingga distorsinya paling rendah. 
Pada saat melakukan analisis foto (interpretasi foto udara) maka 
deliniasi (pembuatan garis batas satuan peta) tidak boleh melewati 
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daerah efektif tersebut. Dengan perkatan lain, delineasi hanya boleh 
dilakukan di dalam daerah efektif. 

7. Pada daerah datar dan ungkitan hanya sedikit, maka daerah efektif 
dapat dibuat lebih luas yang dihasilkan dari foto yang berselingan 
(misalnya: hanya menggunakan foto-foto bernomor ganjil:1, 3, 5 dst, 
atau hanya yang bernomor genap saja). 

 

 
Gambar 5. Pembuatan garis batas interpretasi (match line) (atas); dan 
daeraf efektif pada foto (bawah) 

P1’ 
P2 P3’ 

P1 

Titik utama foto 

Tampalan tepi 

Garis batas 

interpretasi (Match 

line) 

P  

Daerah efektif 
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Modul 2 Praktikum : Pengenalan Bentuk Lahan di Foto 

Udara 

Klasifikasi Landform 

A. Bentuk Lahan (Landform) 
Bentukan alam di permukaan bumi terjadi karena proses pembentukan 
tertentu melalui serangkaian evolusi tertentu pula.  Dalam 
perkembangannya, banyak klasifikasi landform yang dikenal, dimana 
masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga perlu 
kehati-hatian dalam pemilihannya. 

Sistem klasifikasi yang digunakan: 

1. Christian & Steward (1968) menggunakan pendekatan Landsystem.  
Dikembangkan di Australia, di Indonesia pernah digunakan oleh 
Departemen Transmigrasi pada tahun 1989 dengan RePPProT – nya. 
Sistem klasifikasi ini menggunakan aspek geomorfologi, iklim dan 
penutupan lahan. 

2. Desaunnetes (1977), dengan “Catalogue Landform for Indonesia” 
nya menggunakan pendekatan fisiografik dan bentuk wilayah. 
Digunakan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat dalam 
penyusunan sistem klasifikasi lahan untuk Proyek LREP-I tahun 1985-
1990. 

3. Van Zuidam & Zuidam-Cancelado (1979) dengan metode “Terrain 
Analysis” nya, menggunakan dasar geomorfologi disertai keadaan 
bentuk wilayah, stratigrafi dan keadaan medan.  

4. Buurman dan Balsem (1990), menggunakan pendekatan satuan 
lahan. Digunakan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat dalam 
penyusunan sistem klasifikasi lahan untuk Proyek LREP-I di Pulau 
Sumatra tahun 1985-1990. 

5. Marsoedi, dkk. (1997), menggunakan pendekatan proses geomorfik.  
Sistem ini merupakan perbaikan sistem Desaunnetes dan Buurman & 
Balsem dengan memperhatikan kondisi di Indonesia. 

 
Meskipun dalam aplikasinya masih banyak kekurangannya, buku 
petunjuk praktikum ini menggunakan pedoman klasifikasi landform yang 
dikembangkan oleh Marsoedi dkk (1994) dengan pertimbangan agar 
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mahasiswa terbiasa dengan sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh 
Puslittanak ini. 

B. Kelompok Utama Landform  
Berdasarkan Marsoedi et al., (1997), landform / bentuk lahan 

diklasifikasikan ke dalam 9 grup atau kelompok utama yang selanjutnya 

dibagi lebih lanjut sesuai dengan sifat masing-masing.  Sistem klasifikasi 

ini mendasarkan pada proses geomorfik dalam penentuan kelompok, 

pada kategori lebih rendah selanjutnya menggunakan relief, lereng, 

litologi (bahan induk) dan tingkat torehannya. 

Pembagian kelompok utama tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Grup Alluvial (Alluvial Landform) Simbol :  A 

Landform muda (risen atau sub risen) yang terbentuk dari proses 
fluvial (aktivitas sungai) ataupun gabungan dari proses alluvial dan 
koluvial. 
 

2. Grup Marin (Marine Landform) Simbol  :  M 
Landform yang terbentuk oleh atau dipengaruhi oleh proses marin 
baik proses yang bersifat konstruktif (pengendapan) maupun 
destruktif (abrasi), daerah yang terpengaruh air asin ataupun 
daerah pasang surut tergolong dalam landform marin. 
 

3. Grup Fluvio-Marin (Fluvio Marin Landform) Simbol :  B 
Landform yang terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan marin. 
Keberadaan landform ini dapat terbentuk pada lingkungan laut 
(berupa delta) ataupun di muara sungai yang terpengaruh langsung 
oleh aktivitas laut. 

 
4. Grup Gambut  (Peat Landform) Simbol :  G 

Landform yang terbentuk di daerah rawa (baik rawa pedalaman 
maupun di daerah dataran pantai) dengan akumulasi bahan organik 
yang cukup tebal. Landform ini dapat berupa kubah (dome) 
maupun bukan kubah. 

 
5. Grup Eolin (Aeolian Landform) Simbol :  E 

Landform yang terbentuk oleh proses pengendapan bahan halus 
(pasir, debu) yang terbawa angin. 

 
6. Grup Karst (Karst Landform) Simbol :  K 
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Landform yang didominasi oleh bahan batu gamping, pada 
umumnya keadaan morfologi daerah ini tidak teratur. Landform ini 
dicirikan oleh adanya proses pelarutan bahan batuan penyusun 
yaitu dengan terjadinya sungai di bawah tanah, gua-gua dengan 
stalagtit, stalagmit, dll. 

 
7. Grup Volkanik (Volcanic Landform) Simbol :  V 

Landform yang terbentuk karena aktivitas volkan / gunung berapi 
(resen atau subresen). Landform ini dicirikan dengan adanya 
bentukan kerucut volkan, aliran lahar, lava ataupun dataran yang 
merupakan akumulasi bahan volkan. Landform dari bahan volkan 
yang mengalami proses patahan - lipatan (sebagai proses 
sekunder) tidak dimasukkan dalam landform - volkanik. 

 
8. Grup Tektonik dan Struktural  Simbol :  T 

(Tectonic and Structural Landform) 
Landform yang terbentuk sebagai akibat dari proses tektonik 
(orogenesis dan epirogenesis) berupa proses angkatan, lipatan, 
dan atau patahan. Umumnya landform ini mempunyai bentukan 
yang ditentukan oleh proses-proses tersebut dan karena sifat 
litologinya (struktural). 
 

9. Grup Aneka (Miscellaneous Landform) Simbol :  X 
Bentukan alam atau hasil kegiatan manusia yang tidak termasuk 

grup yang telah diuraikan di atas, misalnya: lahan rusak dan 

bangunan-bangunan buatan manusia (perkotaan, disebut). 
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A. Tujuan 

Untuk mengenal ujud landform dalam foto udara, agar mahasiswa dapat 
mempelajari karakteristik landform melalui gambaran tiga dimensi yang 
ditimbulkan oleh foto udara berpasangan di bawah stereoskop. 

B. Alat Dan Bahan. 

a. Alat 
- Stereoskop cermin 
- Pen OHP 
- Plastik transparan 
- Penggaris (siku dan panjang) 
- Spiritus dan kapas 
- Selotape 

b.  Bahan 
Foto yang digunakan adalah  
- Stereogram dari Buku Catalogue of Landform for Indonesia 

(Desaunnetes, 1977), sesuai dengan topik yang sedang dibahas. 
- Foto udara skala 1:50.000 Jawa Timur. 

Pelaksanaan 

a. Siapkan stereoskop dan stereogram yang akan dipelajari.  
b. Letakkan foto udara yang memiliki batas dan anotasi di sebelah 

kanan. Orientasikan stereogram pada stereoskop cermin sampai 
didapatkan gambaran 3-D secara jelas.   

c. Perhatikan nama landform yang tertera pada foto udara. Perhatikan 
relief, lereng, torehan (dissection) dan vegetasi yang ada pada foto 
dengan yang tertera pada legenda (lembar terpisah).  

d. Amati ciri-ciri foto yang terdapat pada masing-masing landform yang 
ada pada stereogram. Catat pada lembar pengamatan. 

 
Modul ini terdiri atas tujuh topik, yaitu pengenalan landform yang 
banyak dijumpai di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Landform 
tersebut antara lain adalah: 
1. Grup Alluvial 
2. Grup Marin 
3. Grup Fluvio Marin 
4. Grup Volkanik 

5. Grup Tektonik dan 
Struktural 

6. Grup Karst 

Uraian lebih detil dijelaskan dalam buku panduan penentuan landform. 
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Modul 3 Praktikum : Pengenalan penggunaan lahan 

menggunakan citra satelit (Landsat 7 ETM+) 

Citra satelit 

Citra satelit adalah data digital hasil perekaman penginderaan jauh 
yang merupakan representasi dua dimensi dari permukaan bumi yang 
dilihat dari luar angkasa. Pengambilan data penginderaan jauh dilakukan 
menggunakan berbagai macam sensor yang dipasang pada wahana 
pengumpul data penginderaan jauh berupa satelit. Citra yang dihasilkan 
oleh sebuah satelit akan memperlihatkan keseluruhan penampakan 
tutupan lahan di bumi sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai 
bidang untuk mendeteksi suatu obyek. Dalam bidang pertanian, 
umumnya obyek yang diamati adalah vegetasi, air, dan tanah.   

Citra satelit Landsat 7 merupakan generasi selanjutnya dari Landsat 
Thematic Mapper yang memiliki resolusi temporal 16 hari, resolusi 
spektral 8 band (saluran), resolusi spasial 30 m x 30 m. Citra ini 
merupakan citra multispektral, maka di dalam interpretasinya perlu 
dipilih saluran yang paling sesuai dengan bidang kajian agar mendapat 
interpretasi yang tepat. Band merupakan saluran sensor yang 
menangkap respon radiasi dari masing-masing spektrum panjang 
gelombang elektromagnetik yang nantinya menunjukkan tipe atau jenis 
obyek. Setiap band memiliki panjang gelombang yang berlainan yang 
nantinya berhubungan dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. 

  

Band 
Panjang 

Gelombang 
(μm) 

Fungsi 

1 0,45-0,52 memiliki kegunaan untuk membuahkan peningkatan penetrasi 
ke dalam tubuh air dan juga untuk mendukung analisa sifat khas 
penggunaan lahan, tanah, dan vegetasi. 

2 0,52-0,60 kegunaan untuk menekankan pembedaan vegetasi dan 
penilaian kesuburan. 

3 0,63-0,60 memisahkan vegetasi, memperkuat kontras antara 
kenampakan vegetasi dan bukan vegetasi juga menajamkan 
kelas vegetasi. 

4 0,76-1,90 tanggap terhadap sejumalah biomassa vegetasi  dan 
memperkuat kontras antara tanaman-tanah dan lahan air. 

5 1,55-1,75 untuk penentuan jenis tanaman, kandungan air pada tanaman, 
dan kondisi kelembapan tanah. 

6 2,08-2,35 untuk memisah formasi batuan 

7 10,40-12,50 untuk klasifikasi vegetasi, analisis gangguan vegetasi, 
pemisahan kelembapan tanah, dan sejumlah gejala lain yang 
berhubungan dengan panas. 



 

3-2 

Pemanfaatan Citra Satelit 

Citra Satelit banyak digunakan untuk menujukkan kondisi aktual 
atau mengamati suatu obyek dari suatu lokasi tanpa mengunjungi lokasi 
tersebut. Data-data citra satelit dapat dianalisis untuk mendapatkan 
informasi tentang obyek, daerah, atau fenomena yang sedang diamati. 
Pada bidang pertanian, citra satelit dimanfaatkan untuk mengetahui 
tingkat kerapatan vegetasi, penggunaan lahan, kondisi tanah, kondisi 
lahan maupun analisis lainnya yang berhubungan dengan bidang 
pertanian.  

Klasifikasi Citra Satelit 

Klasisfikasi citra satelit merupakan sebuah kegiatan atau proses 
pengolahan data citra satelit dalam mengenali dan menginterpretasikan 
kenampakan sebuah obyek pada citra kemudian mengkelaskannya 
dalam sebuah kelas penggunaan lahan. Hasil dari klasifikasi ini adalah 
berbagai kelas pengunaan lahan yang lebih informatif dari suau daerah 
dan selanjutnya dapat dipergunakan / dimanfaatkan. Metode klasifikasi 
dibedakan menjadi 2, yaitu :  
1. Klasifikasi Supervised (terbimbing): klasifikasi yang pada umumnya 

dipergunakan jika kita telah mengenali kondisi aktual dari daerah 
tersebut – telah dilakukan survei sebelumnya. 

2. Klasifikasi Unsupervised (tidak terbimbing) : kebalikan dari 
klasifikasi supervised, dipergunakan jika kita belum mengenali 
daerah tersebut – belum dilakukan survei sebelumya. Didasarkan 
hanya pada kenampakan dan ciri-ciri yang terdapat pada data citra 
satelit. 
Dalam klasifikasi penggunaan lahan, band yang dipergunakan 

adalah komposit atau gabungan dari beberapa band.  Pada umumnya 
yang dipergunakan adalah band 3-2-1 (true color) atau 4-3-1 (False color). 
Band 4-3-1 (False Color) depergunakan untuk identifikasi penggunaan 
lahan khususnya pada tutupan vegetasi, dimana semakin berwarna 
merah maka semakin rapat tutupan lahan oleh vegetasi.  
   

  
True Color False Color 
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Pengenalan Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Satelit 

Tujuan 
Mengenali berbagai bentuk penggunaan lahan pada citra satelit yang 
kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk interpretasi dan klasifikasi 
penggunaan lahan pada citra satelit. 
 
Alat dan Bahan 
Alat  : Seperangkat Komputer, Software penginderaan jauh PCI 
Geomatica 
Bahan  : Citra Satelit Landsat 7 ETM+ 
 
Tahapan 
Klasifikasi  ini menggunakan metode klasifikasi Unsupervised, Band atau 
saluran yang dipergunakan dalam klasifikasi adalah komposit atau 
gabungan antara beberapa band yaitu 4-3-1 (False Color) .   
1. Jalankan program. PCI Geomatica  Focus  
2. Buka file citra yang telah tersedia. Pada menu File, klik Open  pilih 

file yang akan di proses  klik open maka file akan terbuka. 
Pastikan dalam kolom map tree terdapat nama citra dengan 
konfigurasi RGB (red, green, blue). 

 
 

3. Konfigurasi tersebut dipergunakan untuk mengubah tampilan citra 
sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ubah konfigurasi ke 
band 3-2-1 dengan cara. Klik kanan pada kotak merah  pilih 3 
kemudian klik kanan pada kotak hijau  pilih 2 dan klik kanan pada 

R,G,B 
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kotak biru  pilih 1, selanjutnya klik enhancement ( ) pada 
toolbar.  

   
 

4. Selanjutnya tahap memulai klasifikasi. Pada menu Analysis, pilih 
Image Classification lalu klik Unsupervised.  

5. Pilih file image yang akan di klasifikasi. (file yang sama dengan di 
atas) kemudian klik open, maka window baru akan muncul, lalu pilih 
new session maka akan muncul window session configuration. 

 
 
6. Pilih Add layer untuk menambahkan layer baru pada citra yaitu layer 

untuk klasifikasi. Tambahkan 1 layer pada channels type 8 bit 
(tambahkan pada kolom Channels to add). Lalu kilik Add. 

 
 

7. Kemudian window Session Configuration akan kembali muncul 
dengan tambahan 2 channel baru. Centang channel  1 sampai 6 
sebagi Input Channel, Channel 7 Output Channel.  Klik Accept. 
(Sebelumnya atur konfigurasi citra ke band 4-3-1 terlebih dahulu.) 
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8. Window Classify akan muncul, pada kolom K-means Parameters, 

isikan max class dengan 25 (sesuai dengan keinginan) kemudian 
Max lteration dengan 100 dan background dengan -100.  Kmudian 
klik Classify tunggu hingga proses selesai 

 
9. Setelah itu abaikan classification report dengan klik close.  
10. Citra telah diklasifikasikan yang ditujukkan dengan perbedaan 

warna, kemudian waktunya kita memberikan label pada setiap 
warna yang berbeda. Klik kanan pada Classification meta layer, pilih 
post classification analysis, pilih class labelling.  

 
11. Pada Channel setup, anda pilih layer letak klasifikasinya, dalam hal 

ini layer 7. Klik accept.  
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12. Window class labelling akan muncul, dan mulailah untuk klasifikasi. 

Nama klasifikasi diletakkan pada kolom name, sendangkan kolom 
description diisi jika pada klasifikasi terdapat informasi yang 
diperlukan.  

 
13. Setelah semua terisi jangan lupa klik save.  
14. Tahap selanjutnya adalah class editing, proses ini dilakukan untuk 

men-generalkan beberapa keles yang teridentifikasi sama. Klik 
kanan pada Classification meta layer, kemudian pilih post 
classification analysis, pilih class editing.  

15. Window Class editing akan muncul, pada menu pilih image, pilih 
select Classified image, pada window tersebut, pilih layer klasifikasi 
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16. Setelah itu mulai mengedit. Sebelumnya pada select region, pilih 

over entire file. Cara mengedit ialah : pada kolom source class pilih / 
blok semua jenis penggunaan yang sama / sejenis (mis: Pemukiman 
) kecuali pada kelas yang teratas (nomor paling kecil pada jenis itu). 
Kemudian pada kolom destination class pilih / blok hanya jenis 
penggunaan lahan  yang teratas (nomor paling kecil pada jenis itu).   
Setelah itu klik merge class lalu delete source class. Lakukan hingga 
semua jenis penggunaan / yang teridentifikasi masing-masing hanya 
satu saja (tidak kembar). Lebih jelas, perhatikan asisten! 

 
17. Setelah itu urutkan penomerannya. (lihat asisten!) 
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18. Klik close, dan klasifikasi telah selesai. Coba cek pada map tree! 
Apakah telah berubah sesuai yang diinginkan serta rubah warnanya 
sesuai standar.   

 
 

Selamat mencoba! 

 



 

4-1 

Modul 4 Praktikum : IFU untuk Analisis Lansekap 

Tujuan 

1. Mahasiswa terampil dalam menganalisis pola drainase, analisis 
lereng, dan analisis batuan melalui foto udara, 

2. Mahasiswa terampil dalam penentuan tata nama bentuklahan 
(penyusunan legenda bentuklahan) 

Alat Dan Bahan 

a. Alat 
- Stereoskop cermin 
- Pen OHP 
- Plastik transparan 
- Penggaris (siku dan panjang) 
- Spiritus dan kapas 
- Selotape 

b.  Bahan 
Foto yang digunakan adalah  
- Stereogram dari Buku Catalogue of Landform for Indonesia 

(Desaunnetes, 1977), sesuai dengan topik yang sedang dibahas. 
- Foto udara skala 1:50.000 Jawa Timur. 

Pelaksanaan 

a. Siapkan stereoskop dan stereogram yang akan dipelajari.  
b. Letakkan foto udara yang memiliki batas dan anotasi di sebelah 

kanan. Orientasikan stereogram pada stereoskop cermin sampai 
didapatkan gambaran 3-D secara jelas.   

c. Perhatikan nama landform yang tertera pada foto udara. Perhatikan 
relief, lereng, torehan (dissection) dan vegetasi yang ada pada foto 
dengan yang tertera pada legenda (lembar terpisah).  

d. Amati ciri-ciri foto yang terdapat pada masing-masing landform yang 
ada pada stereogram. Catat pada lembar pengamatan. 

e. Tentukan ciri-ciri relief, lereng, torehan, dan pola drainase di foto 
udara. 
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Acuan Penentuan Relief, Lereng, Torehan, dan Pola Drainase 

1. Kemiringan Lereng 

Kode Lereng, % Kriteria 

A 0 –3 Datar  

B 3-8 Agak landai 

C 8-15 Landai 

D 15-25 Agak curam 

E 25-40 Curam 

F 40-60 Sangat Curam 

G >60 Terjal 

 

2. Panjang Lereng 

 

No Panjang, m Kriteria 

1 <50 Sangat pendek 

2 51-100 Pendek 

3 101-200 Sedang 

4 201-500 Panjang 

5 >500 Sangat panjang 

 

3.  Bentuk lereng 
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A Bentuk lereng 

 1 Cekung 

 2 Cembung 

 2 Lurus 

B Ketidak teraturan lereng 

 1 Halus 

 2 Tidak teratur 
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Lamiran 3. Klasifikasi Relief 
Hubungan antara relief-lereng-tinggi 

No Relief 
Lereng 

(%) 
Beda tinggi,m 

1 Datar  <1 <2 
2 Agak datar 1-3 <2 
3 Berombak 3-8 2-10 
4 Bergelombang 8-15 10-50 
5 Bergumuk 15-30 <10 
6 Berbukit kecil 15-30 10-50 
7 Berbukit 15-30 50-300 
8 Bergunung >30 >300 

 
Kerapatan Drainase 

No Tipe Jarak pada 
skala 

1 : 20.000 

Karakteristik 

1 Halus < 0.5 cm Limpasan permukaan tinggi, batuan 
tidak lolos air 

2 Sedang 0.5-5 cm Limpasan permukaan sedang, batuan 
agak lolos air 

3 kasar >5 cm limpasan permukaan sedikit, batuan 
resisten 

 
Tingkat Torehan  
Klasifikasi tingkat torehan secara kuantitatif mengikuti Stahler 1964 
berdasarkan panjangnya alur-alur drainase per satuan luas tertentu. 

Tingkat Torehan 
Di lapangan  
km/km2 

Di Peta 
1:50.000  
(cm/cm2) 

Di Peta 
1:25.000  
(cm/cm2) 

0 Tidak Tertoreh < 0.5 < 0.25 < 0.125 

1 Sedikit Tertoreh 0.5 – 1.0 0.25 – 0.5 0.125 – 0.25 

2 Agak Tertoreh 1.1 – 2.0 0.5 – 1.0 0.25 – 0.5 

3 Sangat Tertoreh 2.1 – 4.0 1.0 – 2.0 0.5 - 1.0 

4 Ekstrim Tertoreh > 4.0 > 2.0 > 1.0 
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 Pola Drainase 

 

 

 

Pola drainase dendritik (dendritic 
drainage pattern). Juga disebut pola 
drainase mirip pohon (tree like). Pola 
drainase yang banyak dijumpai. F 
menunjukkan tekstur halus, C tekstur 
kasar. Tidak terkontrol oleh struktural.  

 Modifikasi Pola Dendritik (Modification of 
Dendrtic Pattern). Cabang sungai orde ke 
tiga dan empat berbentuk seperti spatula. 
FF dikontrol oleh retakan. Terjadi pada 
intrusi batuan beku. 

 

 

 

Pola Dendritik setengah paralel 
(Subparallel Dendritic Pattern). Tipe 
dataran pantai. Dasar sungai datar. 
Sungai yang memanjang di bagian kanan 
karena permukaan yang miring (arah 
panah). Pola drainase ini berkembang 
pada bahan berpasir halus 

 Pola Dendritik-Pinatte (Dendritic Pinate 
Pattern) Tidak dikontrol oleh struktural. 
Bahan induk tanah berpasir dan berliat 
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Pola Dendritik-Pinatte (Dendritic 
Pectinate Pattern). Pola drainase yang 
banyak dijumpai pada bahan gumuk 
pasir.Dasar sungai umumnya datar. P 
adalah permukaan gumuk pasir 

 Modifikasi Pola Dendritik (Modification of 
Dendrtic Pattern). Pola drainase yang 
berkembang pada Clayshale (C), berpasir 
atau liat berdebu (SC), dan pasir atau 
batupasir (Ss). 

POLA DRAINASE INTERNAL 

 

 

 

Pola Drainase Angular (Angular Drainage 
Pattern). Sering juga disebut dengan 
pola drainase trelis. A dan B adalah blok 
batupasir yang miring. Pola drainase 
dikontrol oleh struktural. Dijumpai pada 
deposit granular yang retak atau intrusif. 

 Pola Angular (Angular pattern) pada 
sungai yang memiliki batuan batupasir. 
Saluran yang dikontrol oleh retakan 
adalah membulat pada bagian atas dan 
bersudut pada bnagian bawah. Erosi gully 
terjadi di sepanjang retakan. 
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Pola Angulate (Angulate Pattern). 
Modifikasi dari pola angular. Sebagian 
anak sungai paralel dan bertemu dengan 
induk sungai membentuk sudut tumpul. 
Pola terkontrol oleh retakan dan 
biasdanya dijumpai pada sedimen 
granular, seperti batu pasir di daerah 
yang agak mendatar. 

 Pola paralel (Paralle pattern). Pola umum 
yang banyak dijumpai pada lahan yang 
memiliki material bertekstur halus dan 
berlereng curam. Juga pada formasi 
berlapis yang memiliki resistensi yang 
berbeda, seperti: batupasir-shale. 

 

  

Pola Drainase berliku (Contorted 
Drainage Pattern). Arah aliran sungai 
kadang belawanan (lihat tanda panah). 
Pola ini biasa dijumpai pada batupasir 
dan terkontrol oleh struktural. 
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Radial  Annu  

 

 

 

Radial Pinate  Sinkhole 

 

 

 

Pol  Dichotomic 
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Anas  Terjalin (Braided stream pattern) 

 

 

 

Pol91  Pol92 
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Modul 5 Praktikum : Dasar-dasar Pembuatan Peta 

Rektifikasi / Georeference 

Alat dan Bahan 
Bahan :  
1. Peta Analog (contoh : Peta RBI lembar Batu) 
Alat : 
1. Scanner, 
2. Program ArcGIS 
Langkah : 

Konversi peta analog : 

1. Scan peta analog menggunakan scanner, 
2. Atur resolusi peta dalam ukuran 300 dpi, 
3. Atur scan peta sehingga ada pertampalan di tiap bagian peta yang 

discan, 
4. Gabung tiap bagian peta menjadi satu bagian utuh peta analog yg 

telah discan menggunakan photoshop. 

Rektifikasi / Georeference 

1. Buka ArcMap  

 
 
Pilih A new empty map klik OK 
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2. Add Data  . Masukkan file 187 – BATU.jpg dari direktori  
… 2. GEOREFERENCE\BAHAN. 

 
Klik Add 
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3. Aktifkan toolbar Georeferencing. Klik kanan pada toolbar dan pilih 
Georeferencing. 

 
Akan muncul toolbar georeferencing di layar 

 
 

4. Tambahkan titik kontrol dari peta analog dengan memasukkan 
koordinat peta dari tiap pojok peta analog. Zoom pojok kiri atas 

peta menggunakan  .  
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5. Klik   pada toolbar georeference 
6. Arahkan ke pertemuan koordinat X,Y di pojok kiri atas. Klik kiri. 
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7. Klik kanan 

 
Lalu klik kiri pada Input X and Y, akan muncul 

 
Masukkan koordinat X = 6665367 dan Y = 9129224 pada kolom X dan 
Y. 
 

8. Lakukan langkah untuk tiap pojok peta analog.  
a. Koordinat pojok kiri atas : 0665367 ; 9129224 
b. Koordinat pojok kanan atas : 0679151 ; 9129173 
c. Koordinat pojok kiri bawah : 0665317 ; 9115401 
d. Koordinat pojok kanan bawah : 0679097 ; 9115349 

9. Setelah selesai zoom to layer, dan buka view link table (klik  ) 
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Tiap koordinat yg telah dimasukkan akan muncul di Link Table. Total 
RMS Error menunjukkan tingkat keakuratan posisi peta, semakin 
besar nilainya makan posisi peta kurang tepat. 
Apabila terjadi salah pengisian koordinat, entri data pada table ini 
dapat dihapus sekaligus secara bersamaan, sehingga memudahkan 
dalam melakukan koreksi. 

 
 

10. Klik OK 
11. Update georeferencing dengan klik tombol georeferencing pilih 

update georeferencing. 

 
 
 
 

Icon delete 
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12. Simpan hasil georeference dengan meng-klik Rectify pada toolbar 
Georeferencing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Save As. Dan isilah nama 

output file hasil rektifikasi 187 – BATU1.img 

 
14. Kemudian klik tombol Save untuk menjalankan proses rektifikasi. 

Tunggu beberapa saat sampai proses rektifikasi selesai. 
 
  

Membuat Data Spasial 

Pengertian Digitasi Peta 
Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data 
analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, 
rumah, sawah dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster Pada 
sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah kedalam format digital 
dengan proses digitasi. 
 
Menambah Data Gambar 
Untuk menambah data gambar ke dalam ArcMap, File > Add Data di 
toolbar menu. Kemudian pilih gambar yang di perlukan. 
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Membuat Layer atau Shapefile 
Langkah – langkah untuk memulai digitasi onscreen adalah sebagai 
berikut berikut ini : 
1. Identifikasi terlebih dahulu objek-objek yang akan didigitasi. 
2. Setelah objek teridentifikasi, buatlah shapefile untuk masing-masing 

kategori objek melalui ArcCatalog. Untuk membuka ArcCatalog klik 
menu ArcCatalog di menu toolbar. 

 
3. Setelah ArcCatalog terbuka, masuklah ke dalam folder dimana 

shapefile yang akan dibuat ingin disimpan. Pada contoh berikut kita 
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akan menyimpan shape file yang akan dibuat di folder “2. 
GEOREFERENCE” di drive D:\PRAKTIKUM GIS\. 

4. Klik kanan jendela sebelah kanan ArcCatalog, kemudian akan 
muncul beberapa pilihan, kemudian klik New > pilih Shapefile. 

 
5. Kemudian akan muncul jendela “Create New Shapefile”. Isikan 

nama shapefile yang akan dibuat di text box Name, dan tentukan 
jenis feature (Feature Type) di dropdown list  Feature Type. 

 
6. Misalkan Anda akan mendigitasi objek jalan, maka isikan “Jalan” 

dalam text box Name, kemudian pilih Polyline di dropdown list 
Feature Type sebagai jenis feature-nya.  

7. Feature Type atau jenis feature merupakan representasi objek-objek 
dalam dunia nyata ke dalam bentuk geometri yang lebih sederhana. 
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Misalnya untuk objek yang memanjang seperti jalan, pipa air, 
telkom, jaringan listrik, dan lain-lain direpresentasikan dalam betuk 
garis (Line/Polyline). Untuk objek-objek yang berbentuk luasan 
seperti sawah, kolam, rumah, batas desa, dan lain-lain 
direpresentasikan dalam bentuk Polygon. Untuk objek-objek yang 
berbentuk titik-titik seperti tower, tiang listrik, sumur bor, dan lain 
lain dipresentasikan dalam bentuk Point. 

 
Menentukan Sistem Koordinat Shapefile 
1. Untuk menentukan sistem koordinat shapefile yang akan dibuat, 

tekan tombol Edit, kemudian akan muncul jendela “Spatial 
Reference Properties” seperti tampak pada gambar di bawah ini : 

 
 

2. Tekan tombol Select, sehingga muncul jendela “Browse for 
Coordinat System”, kemudian pilih pilihan Projected Coordinate 
Systems seperti gambar berikut. Tentukan sistem koordinat Jawa 
Timur, yaitu UTM (Universal Transverse Mercator) zone 49S, dengan 
datum WGS 1984, maka pilih UTM, kemudian pilih WGS 1984, setelah 
itu pilih WGS 1984 UTM Zone 49S.prj. 
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3. Shapefile Jalan.shp telah selesai dibuat. 
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Digitasi 
- Setelah shapefile dibuat, selanjutnya siap untuk dilaksanakan proses 

digitasi. Buka kembali ArcMap, kemudian tambahkan shapefile-
shapefile yang akan digitasi, mengunakan tombol Add Data. 

 
- Untuk memulai digitasi, klik tombol   untuk menampilkan toolbar 

Editor. Pilih menu Editor > Start Editing 

 
- Kemudian akan muncul jendela seperti gambar di bawah ini. Dalam 

jendela tersebut akan muncul nama-nama layer yang akan diedit 
yang berada dalam satu folder yang sama. Tekanlah tombol Start 
Editing untuk memulai digitasi. 

  
 
Snapping 
Snapping adalah suatu tool yang sangat berguna untuk mendeteksi titik 
(Vertex), ujung garis (End), atau tepi (Edge) dari vektor shapefile. Tool 
ini sangat bermanfaat untuk menghubungkan atau menghimpitkan 
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antar garis atau titik dalam proses digitasi, sehingga bisa mereduksi 
kesalahan dalam digitasi berupa garis yang tidak bersambung atau 
berhimpit. 
1. Untuk mengaktifkan snapping pilih menu Editor > Snapping. 

Selanjutnya akan muncul jendela “Snapping Environment”. Berilah 
tanda check pada masing-masing layer sesuai pilihan-pilihan 
snapping yang diinginkan. 
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Memulai Digitasi 
1. Pada Menu utama pilih View > Toolbars > Editor, kemudian pilihlah 

layer yang akan didigitasi di dropdown list Target. Misalnya layer 
jalan, pada dropdown list Task pastikan Anda memilih Create New 
Feature. Kemudian pilih tombol Sketch Tool, seperti pada gambar 
dibawah ini : 

 
 

2. Untuk memulai digitasi arahkan mouse ke objek “jalan” dalam 
gambar, klik pada sebuah titik permulaan, kemudian ikuti sepanjang 
jalan tersebut dengan mouse, klik pada tiap-tiap belokan atau 
persimpangan jalan (setiap klik akan menghasilkan vertex), 
sehingga tergambar garis hasil digitasi tersebut. 
 
Proses Digitasi : 
Digitasi Line : 

  

Layer yg didigitasi 
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Digitasi Polygon : 

  
 
 
Digitasi Point : 
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3. Untuk mendigitasi layer-layer yang lain, ganti nama layer pada menu 
Target di toolbar menu Editor. 

4. Untuk menghentikan digitasi, cukup double click pada titik akhir 
digitasi. 

5. Untuk menyimpan hasil digitasi, klik menu Editor > Save Edits. Untuk 
menghentikan digitasi pilih Stop Editing. 

 
 
Memasukkan Data Atribut 
1. Klik kanan pada layer Lokasi, pilih Open Attribute Table.  
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2. Tambahkan Field baru dengan klik tombol Options 

 
3. Akan muncul window Add Field. Pada kotak Name isikan Bangunan, 

pada Type pilih Text. Klik OK. 
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4. Mulai Start Editing lagi, kemudian pilih feature yang akan diberi data 

atribut menggunakan tombol Edit Tool  . Klik pada tiap titik di map 
display, sehingga tersorot warna biru pada display dan tabel. 
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5. Ketik nama bangunan yang tertera pada gambar di field Bangunan.  

 
6. Lakukan hal yang sama pada tiap feature titik di map display. 
7. Simpan shapefile Editor > Save Edit > Stop Editing. 
8. Data atribut telah diisi. 
 
Symbologi 
Simbologi digunakan untuk membedakan tampilan peta berdasarkan 
perbedaan data atribut peta. 
1. Klik kanan pada layer Jalan, pilih Properties. Muncul window 

properties dan pilih Symbologi. 
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Pada kotak Show : berisi pilihan type tampilan symbol yang akan 
digunakan. 
a. Features : digunakan untuk single symbol 
b. Categories : digunakan untuk membedakan berdasarkan Unique 

Value 
c. Quantities : digunakan untuk membedakan berdasarkan Nilai 

(value) atribut 
d. Charts : digunakan untuk menampilkan grafik 
e. Multiple Attributes : digunakan untuk menampilkan kombinasi 

beberapa value 
2. Pilih berdasarkan Categories > Unique Value. Value yang digunakan 

Field Bangunan. Untuk menampilkan isi Field Bangunan klik tombol 
Add All Value. 
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3. Ubah symbol tiap value dengan : klik dua kali pada value kemudian 
muncul window symbol selector. 

 
4. Klik OK. Lakukan hal yang sama untuk layer lainnya. 
 
 
 
Memasukkan Event Layer pada Data Frame 
Jika anda mempunyai data koordinat ASCII untuk fitur titik, anda dapat 
mengimportnya ke dalam Arcmap. Data perlu di simpan dengan ekstensi 
.txt. 
1. Buka ArcMap. 
2. Add Data Titik.txt ke ArcMap. 

 
 
 

3. Anda akan melihat bahwa tabel dimasukkan ke data frame, tapi 
karena ini bukan data spasial, maka tidak akan ditampilkan : 
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4. Buka tabel (klik kanan > Open). Record dalam data hanya ada 
koordinat X dan Y yang menunjukkan lokasi titik. 

 
5. Tutup tabel. 
6. Buat XY Event layer dengan mengklik kanan dan pilih Display XY 

Data. 
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Klik OK 

7. Field X dan Y akan secara otomatis di-set. Record jika anda memiliki 
field yang tidak sesuai standard penamaan layer X dan Y, anda perlu 
menentukan di dialog ini. Klik OK. Layer baru akan ditambahkakn ke 
data frame dengan nama dari file text itu. 

8. Perbesar kembali menjadi full extent  . Layer ini menampilkan 
centroid (label titik) dari data poligon yang telah dimasukkan 
sebelumnya. 

 
9. Menyimpan Dokumen Peta. Pilih File > Save.
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Modul 6 Tutorial & Praktikum : Pengamatan Minipit di 

Lapangan dan Klasifikasi Tanah 

Pendahuluan 

Dasar utama melakukan klasifikasi dan memahami tanah adalah diskripsi 
profil  tanah yang dilakukan di lapang. Pengamatan di lapang pada 
dasarnya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu; 1) pengamatan 
identifikasi (pemboran); 2) pengamatan detil (minipit + pemboran); dan 
3) deskripsi profil tanah. 
Pada materi kali ini akan diperkenalkan deskripsi profil tanah. Namun, 
pengamatan dilakukan pada minipit yaitu lubang (liang) pengamatan 
tanah yang dibuat dengan menggunakan skop dengan ukuran minimal 
40x40 cm dan kedalaman 80 cm . berbeda dengan profiltanah, dimana 
pengamatan atau deskripsi tanah dilakukan pada lubang yang sengaja 
digali pada tanah dengan ukuran panjang kurang lebih 2m, lebar 1m dan 
dalam 2m 
 

Penentuan Lokasi 

Dalam mentukan lokasi harus di tempat yang representative sesuai 
dengan tujuan kajian yang dilakukan. Beberapa hal yang penting dalam 
penentuan lokasi pembuatan miipit maupun profil: 
1. berada jauh dari lokasi penimbunan sampah, tanah galian atau 

bekas bangunan, kuburan atau bahan-bahan lainnya. 
2. Berjarak > 50m dari pemukiman, pekarangan, jalan, saluran air dan 

bangunan lainnya. 
3. Jauh dari pohon besar, agar perakaran tidak menyulitkan penggalian 

profil. 
4. Pada daerah berlereng, profil dibuat searah lereng. 
 

Prosedur Diskripsi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengamatan 
atau deskripsi profil tanah, adalah sebagai berikut: 
1. sisi profil yang akan diamatai harus bersih dan tidak ternaungi 
2. hindari pengamatan kondisi fisik (warna) dalam kondisi hujan atau 

pada waktu sinar matahari kurang terang. (max pukul 4 sore). 
3. Jika keadaan tanah kering, sebaiknya sisi profil yang diamati 

dibasahi dengan air (kondisi lembab). 
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4. Jika air tanahnya dangkal, maka air harus selalu dikuras agar tidak 
mengganggu pengamatan. 

 
Dalam melakukan pengamatan profil tanah dilakukan orientasi pada 
seluruh profil tanah dimulai dari bagian bawah, dan perhatikan  
perbedaan-perbedaan sifat tanah yang ada dalam setiap lapisan tanah. 
Tahap-tahap yang dilakukan: 
1. Buat batas berdasarkan kenampakan perbedaan-perbedaan yang 

terlihat secara jelas, misalnya warna tanah. 
2. Gunakan pisau lapang untuk menusuk-nusuk bidang profil tanah 

untuk mengetahui konsistensi atau kepadatan keseluruhan profil. 
Perbedaan kepadatan merupakan salah satu criteria untuk 
membedakan horizon profil. 

3. Apabila warna tanah, kepadatan dan tekstur tanah sama, maka 
perbedaan konsistensi, struktur, kenampakanrodoksimorfik dapat 
digunakan sebagai dasar penarikan batas horizon. 

4. Setelah horizon ditentukan , letakkan meteran tegak lurus bidang 
profil tanah dan jangan lupa pasanf sabuk profil. Kemudian foto 
bidang profil yang diamati. 

5. Selanjutnya lakukan diskripsi dan pencatatan hasil diskripsi pada 
kartu profil tanah. 

  

Prosedur Klasifikasi Tanah 

Epipedon 
Epipedon merupakan horizon permukaan. Klasifikasi epipedon menurut 
SOIL TAXONOMY, 1999: 
1. Mollik :  

a. Ketebalan :  
- > 10 cm jika menumpang pada batuan keras 
- 1/3 jika solum tidak tebal 
- 25 cm jika jika solum tebal 

b. Tidak keras sekalipun kering (gembur – agak teguh) 
c. Warna gelap ( Value kurang dari 3, kroma kurang dari 3 pada 

kondisi lembab. Dan value kurang dari 5 pada kondisi kering) 
d. KB lebih besar 50% 
e. BO lebih besar 1%, tapi kurang dari 20% jika pasir, atau kurang 

dari 30% jika lempung. 
f. Struktur berkembang nyata 
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2. Antropik :  
a. Seperti molik tetapi  
b. Kadar fosfat tinggi Karena pengolahan dan pemupukan 

(anthropos = manusia). 
3. Histik :  

a. horizon organic (histos=jaringan) umumnya di daerah gambut 
b. tebal > 1 kaki (±30 cm) 
c. sering jenuh air. 

4. Okrik :  
a. warna lebih muda (ochros = pucat, warna muda) 
b. kadar BO lebih rendah 
c. lebih tipis dari molik, umbrik, anthropik atau histik 
d. keras dan pejal waktu kering. 

5. Plagen :  
a. Mengandung seresah, pupuk kandang dan sampah usaha tani 
b. tebal > 50 cm 
c. pengaruh pengolahan tanah yang lama 

(plaggen = sod = tanaman sisa-sisa rumput) 
6. Umbrik :  

a. warna tua (warna tua = molik) 
b. seperti molik, tetapi jenuh hydrogen (H=) sehingga nilai KB 

rendah (<50%). 
7. Melanik :  

a. memiliki ketebalan 30 cm 
b. Memiliki sifat tanah andik 
c. C-Organik 6% 
d. Warna gelap (value dan kroma 2 atau kurang pada kondisi 

lembab) 
8. Folistik :  

a. selalu jenuh air < 30 hari kumulatif dalam satu tahun normal 
b. Horizon organic 
c. Kandungan C-Organik :  

- 16% apabila mengandung 60% liat, atau 
- 8% apabila tidak mengandung liat, atau 
- 8 ditambah (persentase liat dibagi 7,5)%, apabila 

mengandung liat > 60%. 
 



 

 

6-4 

Endopedon 
Endopedon merupakan horizon bawah permukaan. Klasifikasi 
endopedon menurut SOIL TAXONOMY, 1999: 
1. Kambik :  

a. Struktur granuler, gumpal atau tiang, bercampur dengan yang 
masih memperlihatkan struktur batuan induk, 

b. Mengandung mineral terlapukkan, termasuk alofan atau kaca 
volkan (vitrik), (cambiare = menukar) 

c. KPK diatas 16me% 
d. Belum ada iluviasi liat, seskuioksida &B.O, 
e. Tidak tampak selaput liat pada gumpalan/butir tanah, 
f. Memiliki tekstur dari pasir, atau lebih halus lagi. 

2. Agrik :  
a. Horison Iluvial 
b. akumulasi debu, liat dan humus secara nyata di bawah lapisan 

olah ≤ 15% vol tanah) 
3. Albik :  

a. liat & oksida besi telah tercuci sehingga meninggalkan pasir dan 
debu, 

b. warna muda ; value ≥ 4 (lembab) atau ≥ 5 (kering) → albus = 
albino, 

c. biasanya dibawah horizon spodik atau argilik. 
4. Argilik :  

a. Horison iluviasi liat (Bt), 
b. Berselaput liat pad apermukaan agregat tanah. 

5. Kalsik :  
a. Mengandung CaCO3 15% dan tebal lebih dari 15cm, 
b. horizon iluvial. 

6. Natrik : Seperti argilik, tetapi : 
a. Berstruktur prismatic dan tiang, 
b. BNa tertukar ≥ 15%, 
c. pH > 8,5. 

7. Oksik :  
a. a. Penggumpalan besi oksida dan/atau Al oksida terhidrat, 
b. Tebal 30 cm dan mengandung 15% liat, 
c. Liat kaolinit (kisi 1:1) (oksik : oksida), 
d. Tidak memiliki sifat horizon argilik. 

 
 



 

 

6-5 

8. Spodik :  
a. Berhorizon (iluviasi = B) dengan penggumpalan humus 

/seskuiosida, 
b. Tersusun dari bahan spoik (85%). 

9. Kandik : Seperti argilik, tetapi : 
a. KTK efektif < 16me/100gram liat, 
b. Ketebalan minimum 18cm, 
c. Tekstur pasir sangat halus atau yang lebih halus lagi. 

10. Gipsik :  
a. Horison iluviasi dari senyawa gypsum, 
b. ketebalan minimal 15 cm, 
c. tidak ditemukannya sementasi, 
d. mengandung CaSO4 tinggi. 

11. Sombrik :  
a. Berwarna gelap, 
b. b. Terbentuk karena iluviasi humus tanpa Al dan Na, 
c. KB dan KTK rendah. 

12. Salik :  
a. Horison yang banyak mengandung garam mudah larut, tebal 15 

cm. 
13. Placik :  

a. Horison tipis (2-10mm), 
b. b. Warna hitam sampai merah gelap, 
c. Keras, tersementasi dengan Fe, MN dan BO. 

14. Petrokalsik :  
a. Horison iluviasi karbonat atau kalium karbonat, 
b. Pemadasan senyawa karbonat. 

15. Petrogipsik :  
a. Horison iluviasi bahan gypsum, 
b. Pemadasan senyawa gypsum. 

16. Glosik : Degredasi horizon argilik, kandik atau natrik, dan memiliki 
ketebalan 5 cm dengan karateristik : 
a. Sebagian bahan penyusun 15-85% hasil eluviasi bahan albik, 
b. Sebagian bahan penyusun hasil iluviasi horizon argilik, kandik 

atau natrik. 
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Ordo 
Klasifikasi Ordo menurut SOIL TAXONOMY, 1999 : 
1. Histosol 

Kandungan bahan organik lebih dari 30% dan tebalnya lebih dari 40 
cm. 

2. Andisol 
Tanah lain yang mempunyai lapisan dengan sifat andik  setebal 35 
cm atau lebih pada kedalaman kurang dari 60 cm. 

3. Spodosol 
4. Tanah lain yang memiliki horizon spodik pada kedalaman kuran dari 

2m. 
5. Oxisol 
6. Tanah lain yang memiliki horizon oksik pada kedalaman kurang dari 

1,5m dan tidak memilaiki horizon argilik. 
7. Vertisol 
8. Tanah lain yang memiliki kandungan liat lebih dari 30% dari semua 

horizon, bila kering pecah-pecah sampai kedalaman 50 cm, 
strukturnya mebaji. 

9. Aridisol 
10. Tanah lain yang kering lebih dari 6 bulan setiap tahun dan tidak 

mempunyai epipedon molik. 
11. Ultisol 
12. Tanah lain yang memiliki horizon argilik dengan KB (pH 8,2) kurang 

dari 34% pada kedalaman 1,8 dari permukaan. 
13. Mollisol 
14. Tanah lain yang mempunyai epipedon molik dan KB (pH 7) seluruh 

bagian solum tanah lebih dari 50%. 
15. Alfisol 
16. Tanah lain yang mempunyai horizon argilik dengan KB (pH 8,2) lebih 

dari 35% pada kedalaman 1,8 dari permukaan. 
17. Inceptisol 
18. Tanah lain yang mempunyai epipedon umbrik, mollik atau plagen 

atau mempunyai horizon kambik. 
19. Entisol 
20. Tanah lain (yang mempunyai epipedon ocrikatau histik, atau horizon 

albik tetapi tidak punya horizon penciri lain). 
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Modul 7 Tutorial & Praktikum : Edit dan Layout Peta 

Tujuan 

Mahasiswa mampu untuk melakukan edit peta yang telah ada dengan 
menambahkan atau mengurangi informasi yang ada dalam peta, 
menampilkan peta hasil kerja dalam sebuah tampilan peta sesuai kaidah 
perpetaan. 
 

Selection Data 

Saat bekerja menggunakan ArcGIS, adakalanya kita menginginkan untuk 
melihat informasi data dalam peta secara cepat dan tepat. ArcGIS 
memberikan dukungan untuk perintah ini, yaitu dalam bentuk selection 
tool. Selection tool memudahkan pengguna dalam mencari informasi 
peta secara cepat dan tepat. Pengguna dengan mudah dapat langsung 
mengetahui posisi dan informasi dari data yang diinginkan. Berikut 
adalah langkah-langkah dalam menggunakan perintah Selection Tool. 
1. Buka ArcMap 
2. Masukkan data peta dengan menekan tombol  
3. Lalu, klik menu selection dan pilih select by attribute. Akan muncul 

dialog box baru. 
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Bekerja dengan Data Spasial 

Clip 
Clip (memotong) merupakan suatu perintah dalam geospatial untuk 
memotong data spasial sesuai dengan ukuran dari data spasial 
pemotong. Langkah-langkah dalam melakukan clipping adalah sebagai 
berikut : 
1. Masukkan data spasial yang akan dipotong dan data pemotongnya. 

(misalnya : Lereng.shp sebagai sumber data dan Bumiaji.shp sebagai 
data pemotong). 

2. Buka ArcToolbox, pilih Analysis Tools  Extract  Clip. Lalu klik dua 
kali pada tombol Clip. 
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3. Masukkan Lereng.shp pada Input Features, lalu Bumiaji.shp pada 
Clip Features dan tuliskan drive penyimpanan data hasil potongan di 
Output Feature Class. 

 
 
Intersect 
Intersect merupakan perintah untuk melakukan penggabungan dua data 
peta sekaligus memotong sesuai dengan bentukan peta paling kecil. 
Langkah : 
4. Buka ArcMap. 
5. Masukkan data peta yang akan di-intersect. 
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6. Kemudian buka Arctoolbox  Analysis Tool  Overlay dan pilih 

Intersect. 

 
7. Klik dua kali pada tool Intersect dan akan muncul perintah seperti 

berikut ini. 
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8. Masukkan data yang akan digabung pada pilihan Input Features. 
Lalu tentukan nama file gabungan (beri nama 
landuse_mojorejo2.shp) dan lokasi penyimpangan. 

 
9. Setelah itu klik OK. File hasil penggabungan telah dihasilkan dan 

ditampilkan di layar. 

 
 
Union 
Union merupakan perintah untuk melakukan penggabungan dua data 
peta sama persis seperti file peta sumbernya. 
Langkah : 
1. Buka ArcMap. 
2. Masukkan data peta yang akan di-union. 
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3.  
4. Kemudian buka Arctoolbox  Analysis Tool  Overlay dan pilih 

Union. 
5. Klik dua kali pada tool Union dan akan muncul perintah seperti 

berikut ini. 

  
 
6. Masukkan data yang akan digabung pada pilihan Input Features. 

Lalu tentukan nama file gabungan (beri nama landuse_admin.shp) 
dan lokasi penyimpangan. 
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7. Setelah itu klik OK. File hasil penggabungan telah dihasilkan dan 

ditampilkan di layar. 

 
 
Merge 
Merge merupakan perintah untuk menggabungan dua file peta yang 
letaknya bersebelahan menjadi satu file peta. 
Langkah : 
1. Buka ArcMap. 
2. Masukkan file peta yang akan di merge. 
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3. Kemudian buka Arctoolbox  Data Management Tools  General 

dan pilih Merge. 

 
4. Klik dua kali pada tool Merge dan akan muncul perintah seperti 

berikut ini. 
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5. Masukkan data yang akan digabung pada pilihan Input Features. 
Lalu tentukan nama file gabungan (beri nama 
admin_mojorejo_beji.shp) dan lokasi penyimpangan. 

 
6. Setelah itu klik OK. File hasil penggabungan telah dihasilkan dan 

ditampilkan di layar. 

 
 
 

Bekerja dengan Tabel 

Membuat Tabel 
1. Buka ArcCatalog 
2. Tentukan direktori file, lalu klik kanan pada jendela kerja. Pilih New, 

lalu pilih dBase Table. 
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3. Kemudian akan muncul file dbase baru dengan format *.dbf. Ubah 

nama file menjadi data.dbf lalu tekan enter 

 
4. Tutup ArcCatalog, lalu buka ArcMap. 
5. Masukkan data tabel yang baru saja dibuat ke ArcMap 

menggunakan Add Data. 
6. Klik Source pada table of content untuk menampilkan data.dbf 
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7. Buka tabel dengan klik kanan pada data, lalu pilih Open. 

 
8. Muncul jendela baru Attributes of Data. Susunan tabel dalam 

data.dbf masih kosong, hanya ada kolom OID dan Field1, sedangkan 
barisnya belum ada. 
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9. Tambahkan kolom baru : klik Options, lalu pilih Add Field. Maka akan 

muncul jendela baru. 

 
Isikan DESA pada Name, lalu pilih Text pada Type, Field Properties 
tetapkan nilai 50 untuk panjang karakter hurufnya. 

   
10. Lalu tambahkan 1 kolom lagi,isikan Name : Jml_Pddk, lalu pilih Type : 

Short Interger, dan Precision : 0. 
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11. Maka tampilan tabel akan seperti ini. 

 
12. Hapus kolom Field1 dengan klik kanan pada kolom Field1 lalu pilih 

delete field. Klik Yes bila ada peringatan. 

 
 
13. Untuk mengisi tabel, aktifkan perintah Editor (bila di toolbar belum 

ada, klik kanan pada toolbar lalu pilih editor). Kemudian, klik Start 
Editing. 
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14. Isikan kolom Desa dengan data yang ada dalam daftar di bawah ini. 

Isikan sama persis dengan apa yang tertulis di tabel, serta diketik 
dalam huruf kapital. Lalu isikan data jumlah penduduk seperti pada 
kolom jml_pddk di bawah ini. 

DESA Jml_pddk 

AREAL KEHUTANAN 0 

DESA BEJI 2500 

DESA BULUKERTO 2000 

DESA BUMIAJI 1450 

DESA DADAPREJO 1750 

DESA GIRIPURNO 2500 

DESA GUNUNGSARI 1400 

DESA JUNREJO 2450 

DESA MOJOREJO 2570 

DESA ORO-OROOMBO 1900 

DESA PANDANREJO 1650 

DESA PANDESARI 700 

DESA PASANGGRAHAN 2575 

DESA PENDEM 2000 

DESA PUNTEN 1200 

DESA SIDOMULYO 2300 

DESA SUMBEREJO 2430 

DESA SUMBERGONDO 2690 

DESA TAWANGARGO 1500 

DESA TLEKUNG 2450 
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15. Selesai mengisi data, simpan data dengan klik menu Editor pilih Save 
Edits. 

 
16. Tabel telah dibuat dan silakan keluar dari menu Editor. Klik Editor, 

pilih Stop Editing. 
17. Tutup ArcMap. 
 
 
Join Tabel 
Join tabel merupakan suatu langkah untuk menggabungkan data dari 
dua tabel berbeda berdasarkan identitas yang sama dari kedua tabel 
tersebut. 
1. Buka ArcMap,  
2. Masukkan file data.dbf dan admin.shp  
3. Klik kanan layer admin dan pilih Joins and Relates > Join. 
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4. Pilih pilihan seperti di bawah ini. Ini akan menggabung tabel data ke 

tabel admin, berdasar pada field DESA.  

 klik OK 
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5. Buat indeks saat diminta.  

 
6. Buka tabel admin. Hasil join data telah masuk ke tabel admin.  

 

 
 
Menghapus Join  
Jika ada suatu join, Anda dapat dengan mudah menghapusnya dengan 
membuat tabel aktif yang berisi join dan memilih  Remove Join(s). 
Anda akan perlu melakukan hal ini ketika relate atau join anda hilang 
dalam arah yang salah.  
1. Hapus join (klik kanan nama layer admin dan pilih Remove Join(s) > 

data.  
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Layout 

Membuat Layout 
1. Ubah tampilan layar ke dalam Layout View.  

 
2. Ubah halaman properti dengan memilih File> Page Setup dan Print.  

a. Mengatur orientasi Landscape atau Portrait (sesuaikan dengan 
bentuk gambar peta).  

b. Hapus centang Gunakan Setting Kertas Printer.  
c. Mengubah ukuran untuk ukuran poster layout (Lebar = 36 inchi; 

Height = 24 inchi).  
d. Klik Elemen Skala Peta.  
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3. Klik kanan pada frame data dan pilih Properties. Pilih tab Size and 
Position 
a. Set Anchor Point di (1, 1).  
b. Mengubah Ukuran sampai 20 x 34.  

 

 
 

4. Gunakan tool zoom dan pan sampai peta berada pada posisi yang 
Anda suka.  
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Menambah unsur pada layout  
1. Judul Teks  

a. Tambahkan segi empat di bagian atas peta, gunakan tool Draw 
a Recangle (toolbar Drawing).  

b. Klik menu Insert pilih Title. 

  
c. Tuliskan judul peta : PETA JUMLAH PENDUDUK. 

Ubah font dan menetapkan ukuran font 72 poin (1 in). Klik dua 
kali pada judul, maka akan muncul 
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d. Klik Change Symbol dan ubah ukuran font menjadi 72. 

 
e. Pilih kedua persegi panjang dan teks dan right-click > Group.  

 
 



 

 

7-26 

2. Skala bar  
a. Tambahkan skala bar ( Insert > Scale Bar ).  Pilih Scale Bar 1 dan 

kemudian klik Properties.  

 
b. Mengubah sifat:  

Set Divisi Unit untuk Kilometers.  
Pilih When Rezising menjadi Adjust Width, lalu ubah menjadi  1 
km 

 
Klik OK 

c. Klik dua kali pada skala bar yang sudah dihasilkan. Lalu pilih tab 
Frame dan tambahkan bingkai batas. Meningkatkan Gap untuk 
10 poin di setiap sisi skala bar.  



 

 

7-27 

 

 
d. Mengatur Posisi menjadi 1.5 inchi di dalam setiap arah dari sudut 

lembar peta.  
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3. Legenda  
a. Tambahkan sebuah legenda dengan menggunakan menu 

pilihan Insert > Legend.  
Pilih layer yang akan disertakan dengan mengklik tombol Add 

.  
Anda juga dapat menghapus layer dengan mengklik tombol 

Remove .  
Tingkatan layer dalam legenda dapat diubah dengan 

menggunakan tool Up  atau Down .  
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b. Klik Preview untuk melihat legenda sudah ditambahkan ke 
dalam layout. Terus klik Next sampai Anda melihat tombol 
Finish, kemudian klik Finish.  

c. Perhatikan nama-nama dari layer-layer muncul pada legenda 
persis seperti yang ditunjukkan dalam Table of Contents. Jika 
Anda mengubah isi dan sifat layer perubahan akan secara 
otomatis diperbarui dalam legenda.  
 

d. Ubah nama-nama dari layer-layer untuk membuat mereka lebih 
mudah dibaca:  

 
 
Sekarang Anda melihat legenda sudah terlihat lebih baik:  

 
e. Klik dua kali pada legenda untuk menampilkan properties. 
f. Ubah tampilan legenda dengan menghilangkan nama layer. Klik 

style 
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g. Pilih legend heading,lalu ubah ukuran heading dengan klik 

properties. 

 
h. Ubah font heading dan label dengan ukuran 12pt. Klik Heading 

symbol dan Label symbol. 
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i.  Tampilan layout berubah menjadi 

 
 
4. Panah Utara 

a. Sekarang tambahkan panah utara ke layout. Pilih Insert > North 
Arrow.  

 
b. Pilih style yang Anda inginkan dan klik OK 
c. Klik kanan panah utara dan pilih Properties.  
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d. Mengubah ukuran 144 (2 in)  

 
e. Mengubah posisi.  
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Cetak layout  
1. Dari menu File, pilih Export Map.  

2. Arahkan ke direktori anda dan beri nama peta. Pilih jenis file JPEG 
dengan resolusi 300 dpi. 
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Modul 8 Tutorial & Praktikum : Penentuan Kemampuan dan 

Kesesuaian Lahan 

Tujuan 

Mahasiswa mampu untuk melakukan interpretasi data spasial, 
menganalisisnya menjadi suatu keluaran agar dapat mengambil 
keputusan dalam pengelolaan lansekap. 

Uraian 

Obyek garapan : 
Melakukan interpretasi data spasial dalam peta (lihat gambar 1) dan 
menentukan kelas kemampuan lahan dari data tersebut sehingga dapat 
diperoleh suatu perencanaan pengelolaan lahan dan menentukan 
tingkat kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian tertentu. 

 

Kegiatan : 
a. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok yang beranggotakan 

8-10 orang.  
b. Tiap kelompok melakukan interpretasi data yang diberikan sehingga 

diperoleh nilai kemampuan dan kesesuaian lahan pada peta yang 
diberikan. 

c.  Tiap kelompok mengevaluasi komoditas tertentu sesuai yang 
ditentukan (5 komoditi). 

 

 



 

 

8-2 
 

14

2

10

18

3

11

18

11

1

6

15

9

4

15

16

10

7

16
17

13

18

8

17

13

16

10

17

7

11
9

12

8

9
13

8

16

15

9

17

16

5

18

14

1

3

17

18

17

15
7

13
15

11

9

7

9

169

18

1

7 16171618

18

656000

656000

657000

657000

658000

658000

659000

659000

660000

660000

661000

661000

9
1
3
2
0
0
0

9
1
3
2
0
0
0

9
1
3
3
0
0
0

9
1
3
3
0
0
0

9
1
3
4
0
0
0

9
1
3
4
0
0
0

PETA SPL (SATUAN PETA LAHAN)
N

EW

S
1 0 1 2 Kilometers

SPL (Satuan Peta Lahan)

Legenda :

1



 

 

8-3 
 

221.323

146.196

144.191

95.963

94.060

78.953

71.399
67.264

47.843

45.167

43.698

41.565

41.008

39.460

36.685 35.561

34.825

32.925
30.887

28.276

28.224

27.578

24.131

24.125

22.859

21.589

18.657

18.645

15.723

15.620

14.347
14.028

9.962

11.952

9.435

9.367

11.240

11.039

8.966

8.668

8.246

7.965

7.737

7.343

6.868

5.937

5.199

5.170

5.160
5.095

4.685

4.303

3.177
2.896 2.887

2.089

2.078

1.770

1.462

1.426

0.718 0.6280.072

656000

656000

657000

657000

658000

658000

659000

659000

660000

660000

661000

661000

9
1
3
2
0
0
0

9
1
3
2
0
0
0

9
1
3
3
0
0
0

9
1
3
3
0
0
0

9
1
3
4
0
0
0

9
1
3
4
0
0
0

PETA LUAS SPL (SATUAN PETA LAHAN)
N

EW

S
1 0 1 2 Kilometers

Legenda :

1.23 5 Luas SPL



 

 

8-4 

Tabel 2. Data Kondisi Tanah tiap SPL 

NO 
SPL 

BAHAN 
INDUK 

JENIS TANAH LERENG DRAINASE 
JENIS 
EROSI 

SOLUM 
TEKSTUR BATUAN 

DALAM 
TANAH 

PERMEA 
BILITAS 

LUAS 

TOPSOIL SUBSOIL 

1 sedimen 
volkanik 

Anthraquic 
Tropudalfs 

8-15 buruk berat sedang lempung lempung berbatu dan 
berbatu besar 

agak 
lambat 

47,676 

2 abu volkan Typic Ustropepts, 
Ustic dan Typic 
Distropepts 

50-75 baik  sedang dalam lempung lempung 
berliat 

berbatu dan 
berbatu besar 

sedang 71,399 

3 sedimen 
volkanik 

Anthraquic 
Eutropepts dan 
Fluventic 
Humitropepts 

0-3 buruk sangat 
ringan 

dangkal lempung lempung berbatu dan 
berbatu besar 

sedang 52,146 

4 abu volkan (Anthropic) Andic 
Humitropepts 

5-12 baik sangat 
ringan 

sangat 
dalam 

lempung 
berliat 

lempung 
berliat 

tidak ada 
batuan 

sedang 22,859 

5 abu volkan Antropic Andic 
Humitropepts 

8-15 baik sedang sangat 
dalam 

lempung 
berliat 

lempung 
berliat 

tidak ada 
batuan 

sedang 5,095 

6 abu volkan 
muda 

Antropic Typic 
Dystrandepts 

8-15 baik sedang sangat 
dalam 

lempung lempung 
berliat 

berkerikil agak 
cepat 

41,008 

7 abu volkan 
muda 

Udic Eutrandepts 5-15 baik ringan sangat 
dalam 

lempung lempung 
berliat 

sedikit kerikil 
batu apung 

sedang 36,301 

8 abu volkan 
muda 

Udic Eutrandepts 8-30 baik sangat 
ringan 

sangat 
dalam 

lempung lempung 
berliat 

sedikit kerikil 
batu apung 

sedang 32,323 

9 abu volkan 
muda 

Udic Eutrandepts 30-75 baik sangat 
ringan 

sangat 
dalam 

lempung lempung 
berliat 

sedikit kerikil 
batu apung 

sedang 57,802 

10 abu volkan Udic Eutrandepts 50-75 baik sedang sangat lempung lempung sedikit kerikil sedang 209,787 
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NO 
SPL 

BAHAN 
INDUK 

JENIS TANAH LERENG DRAINASE 
JENIS 
EROSI 

SOLUM 
TEKSTUR BATUAN 

DALAM 
TANAH 

PERMEA 
BILITAS 

LUAS 

TOPSOIL SUBSOIL 

muda dalam berliat batu apung 

11 abu volkan 
muda 

Anthropic Udic 
Eutrandepts 

30-75 baik sedang sangat 
dalam 

lempung lempung 
berliat 

sedikit kerikil 
batu apung 

sedang 201,665 

12 abu volkan 
muda 

Anthropic Udic 
Eutrandepts 

>50 agak baik sedang sangat 
dalam 

lempung lempung 
berliat 

sedikit kerikil 
batu apung 

sedang 18,645 

13 abu volkan 
muda 

Anthropic Udic 
Eutrandepts 

25-60 baik sangat 
ringan 

sangat 
dalam 

lempung lempung 
berliat 

sedikit kerikil 
batu apung 

sedang 84,023 

14 pelapukan 
batuan 
andesit 

Andeptic 
Troporthens 

>75 eksesif ringan sedang pasir pasir berkerikil dan 
berbatu 

agak 
cepat 

230,758 

15 koluviasi 
abu volkan 

(Anthropic) Andic 
Eutropepts 

3-8 baik berat sangat 
dalam 

lempung lempung tidak ada 
batuan 

agak 
lambat 

137,566 

16 abu volkan Anthraquic 
Agriudolls 

3-8 buruk berat dalam lempung 
berliat 

liat tidak ada 
batuan 

sangat 
lambat 

137,847 

17 abu volkan Anthraquic 
Agriudolls 

8-20 buruk berat dalam lempung 
berliat 

liat tidak ada 
batuan 

sangat 
lambat 

117,474 

18 abu volkan 
dan 
pelapukan 
tuff 

Typic Ustropepts, 
Ustic dan Typic 
Distropepts 

25-75 baik  sedang dalam lempung lempung 
berliat 

tidak ada 
batuan 

cepat 292,017 

                    
Luas 
Total 1796,391 
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Tabel 3. Data Hujan dan Iklim 10 tahun terakhir 

N
o. 

Tahun CH 
Rerata 
Tahunan 
(mm) 

CH 
Rerata 
Bulanan 
(mm) 

CH pada 
masa 
partum-
buhan 
(mm) 

CH pada 
masa 
pemata-
ngan 
buah 
(mm) 

Suhu 
Rerata 
tahun-
an (oC) 

Kelem-
baban 
Udara  

1 2002 2350 196 200 100 20 75 

2 2003 2225 185 190 75 21 70 

3 2004 1980 165 225 112 22 69 

4 2005 2005 167 175 85 21 70 

5 2006 2100 175 250 115 20 70 

6 2007 1975 165 200 120 20 75 

7 2008 2345 195 210 110 21 75 

8 2009 2150 179 190 95 22 77 

9 2010 2250 188 185 75 23 70 

10 2011 2150 179 225 115 23 75 

 

Pertanyaan 

1. Ada berapa kelas kemampuan lahan pada daerah yang 

diinterpretasi? 

2. Jelaskan tiap kelas kemampuan lahan yang anda peroleh! 

3. Berdasarkan kelas kemampuan lahan tersebut, anda tetapkan 

perencanaan pengelolaan lahan agar berlanjut! 

4. Petakan kelas kemampuan lahan dan perencanaan pengelolaan 

lahannya! Hitung berapa luasnya! 

5. Berdasarkan perencaan yang anda buat tersebut tetapkan 

kesesuaian lahan dari 5 komoditi yang ditetapkan dan petakan 

wilayahnya serta hitung berapa luasannya! 
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Tabel 6. Interpretasi Kemampuan Lahan 

No. Faktor Pembatas 
KELAS KEMAMPUAN LAHAN 

SPL 1 SPL 2 SPL 3 SPL 4 SPL 5 SPL 6 SPL 7 SPL 8 SPL 9 

1 Tekstur tanah (t)          

 a. Lapisan atas          

 b. Lapisan bawah          

2 Lereng (%)          

3 Drainase          

4 
Kedalaman 
Efektif 

         

5 Tingkat Erosi          

6 Batu/Kerikil          

7 Bahaya banjir          

KELAS KEMAMPUAN 
LAHAN 

         

FAKTOR PEMBATAS          

SUB KELAS 
KEMAMPUAN LAHAN 
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Tabel 7. Interpretasi Kemampuan Lahan (lanjutan) 

No. Faktor Pembatas 
KELAS KEMAMPUAN LAHAN 

SPL 1 SPL 2 SPL 3 SPL 4 SPL 5 SPL 6 SPL 7 SPL 8 SPL 9 

1 Tekstur tanah (t)          

 a. Lapisan atas          

 b. Lapisan bawah          

2 Lereng (%)          

3 Drainase          

4 Kedalaman Efektif          

5 Tingkat Erosi          

6 Batu/Kerikil          

7 Bahaya banjir          

KELAS KEMAMPUAN LAHAN          

FAKTOR PEMBATAS          

SUB KELAS KEMAMPUAN 
LAHAN 
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Tabel 8. Interpretasi Kelas Kesesuaian Lahan 

Persyaratan 
penggunaan/karakteristik 

lahan 

SPL 1 SPL 2 SPL 3 SPL 4 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Temperatur (tc)                  

  Temperatur rerata (°C)                  

Ketersediaan air (wa)                  

  Curah hujan (mm) pada 
masa pertumbuhan 

                

  Kelembaban (%)                 

Ketersediaan oksigen (oa)                  

  Drainase                 

Media perakaran (rc)                  

  Tekstur                 

  Bahan kasar (%)                 

  Kedalaman tanah (cm)                 

Bahaya erosi (eh)                  

  Lereng (%)                 

  Bahaya erosi                 

Bahaya btnjir (fh)                 

  Genangan                 

Penyiapan lahan (lp)                  

  Batuan di permukaan (%)                 

  Singkapan batuan (%)                 

KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 

FAKTOR PEMBATAS                 

SUB KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 

 
  



 

 

8-10 

Tabel 9. Interpretasi Kelas Kesesuaian Lahan (lanjutan) 

Persyaratan 
penggunaan/karakteristik 

lahan 

SPL 5 SPL 6 SPL 7 SPL 8 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Temperatur (tc)                  

  Temperatur rerata (°C)                  

Ketersediaan air (wa)                  

  Curah hujan (mm) pada 
masa pertumbuhan 

                

  Kelembaban (%)                 

Ketersediaan oksigen (oa)                  

  Drainase                 

Media perakaran (rc)                  

  Tekstur                 

  Bahan kasar (%)                 

  Kedalaman tanah (cm)                 

Bahaya erosi (eh)                  

  Lereng (%)                 

  Bahaya erosi                 

Bahaya btnjir (fh)                 

  Genangan                 

Penyiapan lahan (lp)                  

  Batuan di permukaan (%)                 

  Singkapan batuan (%)                 

KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 

FAKTOR PEMBATAS                 

SUB KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 
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Tabel 9. Interpretasi Kelas Kesesuaian Lahan (lanjutan) 

Persyaratan 
penggunaan/karakteristik 

lahan 

SPL 9 SPL 10 SPL 11 SPL 12 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Temperatur (tc)                  

  Temperatur rerata (°C)                  

Ketersediaan air (wa)                  

  Curah hujan (mm) pada 
masa pertumbuhan 

                

  Kelembaban (%)                 

Ketersediaan oksigen (oa)                  

  Drainase                 

Media perakaran (rc)                  

  Tekstur                 

  Bahan kasar (%)                 

  Kedalaman tanah (cm)                 

Bahaya erosi (eh)                  

  Lereng (%)                 

  Bahaya erosi                 

Bahaya btnjir (fh)                 

  Genangan                 

Penyiapan lahan (lp)                  

  Batuan di permukaan (%)                 

  Singkapan batuan (%)                 

KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 

FAKTOR PEMBATAS                 

SUB KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 
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Tabel 9. Interpretasi Kelas Kesesuaian Lahan (lanjutan) 

Persyaratan 
penggunaan/karakteristik 

lahan 

SPL 13 SPL 14 SPL 15 SPL 16 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Da
ta 

Kel
as 

Temperatur (tc)                  

  Temperatur rerata (°C)                  

Ketersediaan air (wa)                  

  Curah hujan (mm) pada 
masa pertumbuhan 

                

  Kelembaban (%)                 

Ketersediaan oksigen (oa)                  

  Drainase                 

Media perakaran (rc)                  

  Tekstur                 

  Bahan kasar (%)                 

  Kedalaman tanah (cm)                 

Bahaya erosi (eh)                  

  Lereng (%)                 

  Bahaya erosi                 

Bahaya btnjir (fh)                 

  Genangan                 

Penyiapan lahan (lp)                  

  Batuan di permukaan (%)                 

  Singkapan batuan (%)                 

KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 

FAKTOR PEMBATAS                 

SUB KELAS KESESUAIAN 
LAHAN                 
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Tabel 9. Interpretasi Kelas Kesesuaian Lahan (lanjutan) 

Persyaratan 
penggunaan/karakteristik 

lahan 

SPL 17 SPL 18 

Data Kelas Data Kelas 

Temperatur (tc)          

  Temperatur rerata (°C)          

Ketersediaan air (wa)          

  Curah hujan (mm) pada masa 
pertumbuhan 

        

  Kelembaban (%)         

Ketersediaan oksigen (oa)          

  Drainase         

Media perakaran (rc)          

  Tekstur         

  Bahan kasar (%)         

  Kedalaman tanah (cm)         

Bahaya erosi (eh)          

  Lereng (%)         

  Bahaya erosi         

Bahaya btnjir (fh)         

  Genangan         

Penyiapan lahan (lp)          

  Batuan di permukaan (%)         

  Singkapan batuan (%)         

KELAS KESESUAIAN LAHAN         

FAKTOR PEMBATAS         

SUB KELAS KESESUAIAN 
LAHAN         
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