
BAB II   

TEORI PEMANTAUAN LERENG MENGGUNAKAN TOTAL STATION 

 

2.1  Tanah Longsor 

Tanah longsor adalah suatu proses perpindahan atau pergerakan massa batuan, debris 

(campuran tanah dan butiran batu), dan tanah ke arah lereng bawah. Perpindahan ini dapat 

disebabkan oleh kondisi geologi yang kurang menguntungkan, phenomena geomorfologi gaya-

gaya fisik alamiah atau akibat ulah manusia (man-made), dan umumnya terjadi pada daerah yang 

cukup luas, berukuran skala besar. Tanah longsor banyak terjadi di perbukitan dengan ciri-ciri: 

kecuraman lereng lebih dari 30 derajat, curah hujan tinggi, terdapat lapisan tebal (lebih dari 2 

meter) menumpang di atas tanah/batuan yang lebih keras, tanah lereng terbuka yang dimanfaatkan 

sebagai permukiman, ladang, atau sawah. [2] 

 

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong (driving force) pada lereng lebih besar 

dari gaya penahan (resisting force). Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan 

dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan 

lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Sehingga proses terjadinya tanah longsor adalah 

saat air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus 

sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah 

pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. [3] 

Daerah berpotensi longsor adalah daerah dimana kondisi terrain dan geologi tidak 

menguntungkan, sangat peka terhadap gangguan luar baik yang bersifat alami maupun aktivitas 

manusia yang merupakan faktor pemicu gerakan tanah. [2] 

2.1.1 Penyebab Terjadinya Gerakan Massa Tanah 

Banyak faktor semacam kondisi-kondisi geologi dan hidrologi, topografi, iklim, dan 

perubahan cuaca dapat mempengaruhi stabilitas lereng yang mengakibatkan terjadinya 

longsoran. Gerakan massa tanah terjadi jika dipenuhi tiga keadaan, yaitu:  

1. Kelerengan cukup curam.  

2. Terdapat bidang gelincir di bawah permukaan tanah yang kedap air.  



3. Terdapat cukup air (dari hujan) di dalam tanah di atas lapisan kedap, sehingga tanah 

jenuh air. Air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah yang kemudian menjenuhi 

tanah, sangat menentukan kestabilan lereng. [3] 

2.1.2 Proses Terjadinya Gerakan Massa Tanah 

Pergerakan massa tanah/batuan pada lereng dapat terjadi akibat interaksi pengaruh 

beberapa kondisi yang meliputi kondisi morfologi, geologi, struktur geologi, hidrogeologi 

dan tata guna lahan. Kondisi-kondisi tersebut saling berpengaruh sehingga mengondisikan 

suatu lereng menjadi rentan dan siap bergerak. Lereng yang rentan dan siap bergerak akan 

benar-benar bergerak apabila ada faktor pemicu gerakan. Faktor pemicu terjadinya gerakan 

dapat berupa hujan, getaran-getaran atau aktivitas manusia pada lereng, seperti 

pemotongan dan penggalian, pembebanan yang berlebihan dan sebagainya. [2] 

Proses dan tahapan terjadinya gerakan tanah ini secara skematik seperti pada gambar 

2.1 

 

Gambar 2. 1 Proses terjadinya gerakan tanah dan komponen-komponen penyebabnya 

[2] 

Pada gambar 2.1 juga ditunjukkan bahwa penyebab terjadinya gerakan tanah dapat 

dibedakan menjadi penyebab tidak langsung (penyebab yang berupa faktor pengontrol) 

yaitu faktor-faktor yang mengondisikan suatu lereng menjadi rentan atau siap bergerak, 

dan penyebab langsung (yang berupa pemicu) yaitu proses-proses yang merubah kondisi 



lereng dari kondisi rentan (siap bergerak) menjadi kondisi benar-benar bergerak setelah 

melampaui batas kritis tertentu. [3] 

2.1.3 Faktor Pergerakan Massa Tanah  

Faktor-faktor pengontrol pergerakan massa tanah merupakan fenomena yang 

mengondisikan suatu lereng berpotensi untuk bergerak, meskipun pada saat tertentu lereng 

tersebut masih stabil atau belum bergerak/longsor.Lereng yang berpotensi untuk bergerak, 

apabila ada gangguan yang memicu terjadinya gerakan. [2] 

Faktor-faktor pengontrol terjadinya gerakan tanah di Indonesia, sebagai berikut:  

1. Kondisi geomorfologi (kemiringan lereng)  

Sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan wilayah perbukitan dan 

pegunungan, sehingga banyak dijumpai lahan miring atau perbukitan.Lereng pada 

lahan yang miring ini berpotensi untuk mengalami gerakan tanah. Semakin curam 

kemiringan (sudut kemiringan) suatu lereng, akan semakin besar gaya penggerak 

massa tanah/ batuan penyusun lereng. [2] 

2. Kondisi tanah/batuan penyusun penyusun lereng  

Kondisi tanah/ batuan penyusun lereng sangat berperan dalam mengontrol 

terjadinya gerakan tanah. Meskipun suatu lereng cukup curam, namun gerakan 

tanah belum tentu terjadi apabila kondisi tanah/ batuan penyusun lereng tersebut 

cukup kompak dan kuat. Tanah-tanah residual hasi pelapukan batuan yang belum 

mengalami pergerakan (masih insitu) dan tanah kolovial, serta lapisan batu 

lempung jenis smektif, lapisan napal dan serpih seringkali merupakan massa 

tanah/ batuan yang rentan bergerak, terutama apabila kemiringan lapisan batuan 

searah kemiringan lereng. [2] 

3. Kondisi iklim  

Kondisi iklim di Indonesia sangat berperan dalam mengontrol terjadinya longsor. 

Temperatur dan curah hujan yang tinggi sangat mendukung terjadinya proses 

pelapukan batuan pada lereng. Akibatnya sangat sering kita jumpai lereng yang 

tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal, dengan ketebalan mencapai lebih dari 

10 meter. Dari hasil pengamatan lapangan II-7 dapat diketahui bahwa lereng 

dengan tumpukan tanah yang lebih tebal relatif lebih rentan terhadap gerakan 

tanah. Curah hujan yang tinggi atau menengah dan berlangsung lama sangat 



berperan dalam memicu terjadinya gerakan tanah. Air hujan yang meresap ke 

dalam lereng dapat meningkatkan kejenuhan tanah pada lereng, sehingga tekan air 

untuk merenggangkan ikatan tanah meningkat pula, dan akhirnya massa tanah 

terangkut oleh aliran air dalam lereng. [2] 

4. Kondisi hidrologi lereng  

Kondisi hidrologi dalam lereng berperan dalam hal meningkatkan tekanan 

hidrostatis air, sehingga kuat tanah/ batuan akan sangat berkurang dan gerakan 

tanah terjadi. Lereng yang air tanahnya dangkal atau lereng dengan akuifiler 

menggantung, sangat sangat sensitif mengalami kenaikan tekanan hidrostatis 

apabila air permukaan meresap ke dalam lereng. Selain itu, retakan batuan atau 

kekar sering pula menjadi saluran air masuk ke dalam lereng. Apabila semakin 

banyak air yang masuk melewati retakan atau kekar tersebut, tekanan air juga akan 

semakin meningkat. Mengingat jalurjalur tersebut merupakan bidang dengan kuat 

geser lemah, maka kenaikan tekanan air ini akan sangat mudah menggerakan 

lereng melalui jalur tersebut.  

Di antara kondisi alam di atas, satu-satunya kondisi yang relatif mudah dikontrol 

adalah kondisi hidrologi (sistem tata air) pada lereng yang rawan longsor. Kondisi 

tata air inilah yang paling sensitif untuk berubah baik dalam dimensi waktu 

maupun ruang, akibat adanya air hujan yang meresap masuk ke dalam lereng. [2] 

2.2  Kelerengan Tanah 

Kelerengan adalah bagian dari permukaan bumi yang berbentuk miring sedangkan kestabilan 

/ kemantapan lereng adalah suatu kondisi atau keadaan yang mantap atau stabil terhadap suatu 

bentuk dan dimensi lereng. Kemiringan lereng terjadi akibat perubahan permukaan bumi di 

berbagai tempat yang disebabkan oleh daya-daya eksogen dan gaya-gaya endogen yang terjadi 

sehingga mengakibatkan perbedaan letak ketinggian titik-titik diatas permukaan bumi. Kemiringan 

lereng mempengaruhi erosi melalui runoff.  Makin curam lereng makin besar laju dan jumlah aliran 

permukaan dan semakin besar erosi yang terjadi. Selain itu partikel tanah yang terpercik akibat 

tumbukan butir hujan makin banyak. Maka di perlukan adanya analisa kestabilan lereng. [4] 

Perlunya analisa kestabilan lereng bertujuan untuk menentukan faktor keamanan dari 

bidang longsor yang berpotensial. Terdapat 3 macam lereng yang perlu kita perhatikan 

yaitu : [5] 



1. Lereng alam yaitu lereng yang terbentuk karena proses-proses alam,  misalnya lereng 

suatu bukit.  

2.  Lereng yang dibuat oleh manusia dalam tanah asli, misalnya bilamana tanah dipotong  

untuk pembuatan jalan atau saluran air untuk keperluan irigasi.  

3. Lereng yang dibuat oleh manusia dari tanah yang dipadatkan, misalnya tanggul untuk 

jalan atau bendungan tanah.  [5] 

Pada setiap lereng ini kemungkinan terjadinya gerakan tanah selalu ada dan apabila 

perlu harus dilakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap lereng tersebut untuk 

mengetahui apakah mempunyai potensi gerakan tanah atau tidak. Kestabilan lereng baik 

lereng alam maupun lereng buatan sangat penting untuk diketahui karena gerakan tanah 

atau runtuhnya lereng-lereng tersebut akan menimbulkan bencana bagi manusia. Oleh 

karena itu maka perlu dilakukan suatu analisa tentang kestabilan lereng. Adapun maksud 

analisis kestabilan lereng adalah untuk menentukan faktor aman dari bidang tanah yang 

potensial akan terjadinya longsor. Dalam analisis kestabilan lereng terdapat beberapa 

anggapan, yaitu : [5] 

1. Kelongsoran lereng terjadi disepanjang permukaan bidang longsor tertentu dan dapat 

dianggap sebagai masalah bidang 3 dimensi. 

2. Massa tanah yang longsor dianggap berupa benda yang pasif. 

3. Tahanan geser dari massa tanah pada setiap titik sepanjang bidang longsor tidak 

tergantung dari orientasi permukaan longsoran, atau dengan kata lain kuat geser tanah 

dianggap isotropis, yaitu sifat tanah yang memiliki tekanan sama ke segala arah. 

4. Faktor aman didefinisikan dengan memperhatikan tegangan geser rata-rata sepanjang 

bidang longsor yang potensial dan kuat geser tanah rata-rata sepanjang permukaan 

longsoran.  [5] 

Tujuan utama dalam analisa kestabilan lereng adalah untuk memberikan suatu tinjauan 

dan perencanaan lereng yang aman dan ekonomis. Metode analisa untuk kestabilan lereng 

tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan mengenai mekanisme dari keruntuhan lereng, 

jenis material dan asal usulnya, topografi dan kondisi geologi setempat. Analisis kestabilan 

lereng ini sering dijumpai pada perancangan-perancanagn bangunan seperti jalan raya, rel 

kereta api, tempat pemukiman penduduk, bandara, saluran air dan bendungan. Analisis 



kestabilan lereng ini dilakukan untuk mengecek keamanan dari lereng alam, lereng galian. 

Dalam melakukan analisis ini tidak mudah karena terdapat banyak faktor yang sangat 

mempengaruhi hasil hitungannya. Faktor- faktor tersebut antara lain kondisi tanah yang 

berlapis-lapis, kuat geser tanah yang anisotropis dan aliran rembesan air dalam tanah.  

Pemahaman kondisi geologi lokal memberikan unsur yang sangat penting untuk 

memecahkan masalah lereng karena evaluasi kestabilan lereng membutuhkan pendekatan 

dan pengetahuan mengenai geologi teknik, mekanika tanah dan mekanika batuan. 

Beberapa aspek geologi yang perlu untuk diketahui antara lain: struktur geologi seperti 

kekar dan sesar yang berkembang di daerah penelitian, kegempaan, pelapukan, air tanah 

dan aktivitas gerakan tanah yang terdahulu. [5] 

2.3 Pengaruh Hujan Pada Pergerakan Tanah 

Penyebab terjadinya pergerakan tanah dari faktor iklim adalah curah hujan, curah hujan adalah 

jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan 

tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Jumlah 

air hujan diukur menggunakan pengukur hujan atau ombrometer. Satuan curah hujan adalah 

milimeter, yang merupakan penyingkatan dari liter per meter persegi. Curah hujan satu milimeter 

artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu 

milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.  

Besarnya curah hujan, intensitas dan distribusi hujan menentukan kekuatan tekanan hujan 

terhadap tanah, jumlah dan kecepatan aliran permukaan dan kerusakan longsor. Air permukaan 

yang membuat tanah menjadi basah dan jenuh akan sangat rawan terhadap longsor. Hujan yang 

tidak terlalu lebat, tetapi berkepanjangan durasi hujannya lebih dari 1 atau 2 hari akan berpeluang 

untuk menimbulkan tanah longsor. Selanjutnya, hujan dengan curahan dan intensitas tinggi, 

misalnya 50 mm yang berlangsung lama (lebih dari 6 jam) berpotensi menyebabkan longsor, 

karena pada kondisi tersebut dapat terjadi penjenuhan tanah oleh air yang meningkatkan massa 

tanah. [6] 

Indonesia termasuk dalam wilayah yang beriklim tropika basah, dengan ciri-ciri pola hujan 

yang berbeda dengan wilayah yang beriklim tropika atau beriklim sedang Namun demikian karena 

Indonesia meliputi kawasan yang sangat luas, maka pola hujan yang jatuh di wilayah Indonesia 

sangat beragam, dipengaruhi oleh kondisi topografis dan geografis wilayah masing-masing. [7] 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengukur_hujan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Milimeter
http://id.wikipedia.org/wiki/Milimeter


2.4 Total Station 

Saat ini telah banyak theodolite elektronik yang digabung atau dikombinasikan dengan alat 

PJE dan pencatat alat (kolector) elektronik menjadi alat Takheometer Elektronik (ATE), yang 

dikenal dengan sebutan total station. Alat ini dapat membaca dan mencatat sudut horizontal dan 

vertikal bersama-sama dengan jarak miringnya. Bahkan alat ini juga dilengkapi dengan 

mikroposessor, sehingga dapat melakukan bermacam-macam operasi perhitungan matematis 

seperti merata-rata hasil sudut ukuran dan jarak-jarak ukuran, menghitung koordinat (x, y, z), 

menentukan ketinggian objek dari jauh, menghitung jarak antara objek-objek yang diamati, 

koreksi atmosfer dan koreksi alat. [1] 

Selain dapat mencatat data, total station juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain yang 

berbeda untuk setiap pabrik. Selain bisa digunakan untuk mengukur jarak datar dari objek-objek 

yang dibidik, alat tersebut dapat pula mengetahui jarak miring antar objek tersebut. Alat ini dapat 

dipakai secara individu untuk menghitung kesalahan penutup poligon dan menghitung perataan, 

maupun sebagai bagian dari sistem sebagai pengumpul data, perhitungan secara digital dan 

plotting secara otomatis. [1] 

Total Station dapat digunakan pada sembarang tahapan survei, survei pendahuluan, survei 

titik kontrol, dan survei pematokan. Total station terutama cocok untuk survei topografi dimana 

surveyor membutuhkan posisi (x, y, z) dari sejumlah detail yang cukup banyak (700 s/d 1000 titik 

per hari), dua kali lebih banyak dari data yang dapat dikumpulkan dengan alat theodolite biasa dan 

EDM. Hal ini akan sangat berarti dalam hal peningkatan produktifitas, dan akan menjadikan cara 

ini dapat bersaing dengan teknik fotogrametri atau survei udara. [1] 

Secara garis besar alat Total Station dapat diuraikan berikut :  

1. Total Station merupakan peralatan elektronik untuk mengukur sudut dan jarak (EDM: 

Electronic Distance Measurement) yang menyatu dalam satu unit alat.  

2. Data dapat disimpan dalam media perekam yang berupa on-board internal, external (elect 

field book) atau berupa Card sehingga tidak ada kesalahan dalam pencatatan data.  

3. Mampu melakukan beberapa hitungan, misalnya jarak datar, beda tinggi, dan lainnya di 

dalam, dan juga mampu menjalankan program-program survey, misalnya: orientasi arah, 

setting out, hitungan luas. 



4. Untuk type “high end” ada yang dilengkapi dengan motor penggerak dan dilengkapi dengan 

ATR-Automatic Target Recocnition yaitu pengenal obyek otomatis (prisma).  

5. Pada type tertentu mampu mengeliminir kesalahan-kesalahan kolimasi Hz dan V,  

kesalahan diametral, koreksi refraksi dan lainnya sehingga data yang didapat sangat akurat.  

6. Ketelitian dan kecepatan dalam pengukuran, sudut dan jarak jauh lebih baik dari Theodolite 

manual dan meteran, terutama apabila digunakan untuk pemetaan situasi.  

7. Alat yang baru dilengkapi dengan laser Plummet, sangat praktis dan Reflektor-less, yaitu 

EDM tanpa reflector. 

8. Data secara elektronis dapat dikirim ke PC (Personal Computer) dan diolah menjadi peta 

dengan program mapping software. [1] 

2.4.1 Ketelitian Total Station Dalam Pengambilan Data 

Total Station bisa mengukur sudut dengan metode electro- optical scanning melalui 

piringan atau silinder kaca yang mempunyai indikator skala yang sangat presisi. Total 

Station dengan fitur terkini bisa mengukur sudut dengan nilai ketelitian sampai 0. 5 arc- 

second. Sebaliknya tipe Total Station biasa cuma bisa mengukur sudut dengan nilai 

ketelitian 5 hingga 10 arc- second.  

Begitu juga dengan pengukuran jarak memakai teknologi cahaya infra merah yang 

termodulasi, sinyal ini dipancarkan oleh alat pemancar kecil yang berada di dalam 

instrument optic, lalu akan dipantulkan kembali oleh prisma reflector yang diletakkan di 

tempat survei. Berikutnya komputer yang terdapat di dalam Total Station akan 

menerjemahkan pola yang ada di dalam gelombang sinyal yang dipantulkan. Hasil 

pengukuran jarak baru dapat diperkirakan setelah beberapa kali pemancaran serta 

penerimaan frekuensi dari cahaya infra merah, setelah itu baru bisa mulai hitung jumlah 

bulat dari Panjang gelombang ke pada tiap frekuensinya. Total Station yang dapat mengukur 

jarak hingga 10 km adalah Robotic Total Station. [8] 

2.4.2 Kesalahan Pada Total Station Dalam Pengambilan Data 

1. Kesalahan yang bersumber dari alat 

Tipe kesalahan ini bisa dikategorikan dalam kesalahan yang bersifat tetap, dan kesalahan 

yang bersifat sistematik, Yang termasuk dalam kategori kesalahan yang bersumber dari 

alat Total Station , antara lain: 

https://testingindonesia.com/produk/robotic-total-station


 Kesalahan alat pemusatan (centering). 

 Kesalahan alat sudut horizontal dan vertikal (sistematik). 

 Kesalahan alat ukur jarak (sistematik). 

 Kesalahan karena tidak tegak lurusnya sumbu vertikal dan sumbu       horizontal 

(tetap). 

 Kesalahan karena garis bidik yang tidak tegak lurus terhadap sumbu horizontal 

(tetap atau sistematik). 

 Kesalahan karena tidak sejajarnya sumbu horizontal terhadap bidang nivo (tetap). 

 Kesalahan-kesalahan lain yang diakibatkan karena kondisi alat baik yang 

diakibatkan pemakaian maupun usia. 

Kesalahan yang bersifat tetap tersebut, bisa dihilangkan dengan melakukan koreksi pada 

fisik alat tersebut. Hal tersebut dilakukan setelah melakukan serangkaian kegiatan 

pengecekan sehingga diidentifikasi posisi yang seharusnya. Sedangkan kesalahan yang 

bersifat sistematis, bisa direduksi dengan dua cara, yaitu dengan pembacaan sudut biasa 

dan luar biasa, atau dengan memberikan koreksi pada data hasil pengukuran. [8] 

2. Kesalahan yang bersumber dari operator 

Tipe kesalahan ini termasuk pada kesalahan blunder, oleh karenanya susah untuk direduksi 

atau dihilangkan. Untuk menghindari ini maka diperlukan ketelitian baik pada saat 

melakukan pembidikan target, maupun saat memasukkan data ke alat pada saat melakukan 

pengukuran, baik pada saat memasukkan nomor titik, kode titik, tinggi alat, tinggi target, 

koordinat titik berdiri alat, maupun koordinat titik backsight, dan data lainya yang sejenis. 

Yang termasuk dalam kategori kesalahan yang bersumber dari operator , antara lain: [8] 

 Instrumen tidak diatur tepat atas titik. 

 Gelembung tidak terpusat sempurna. 

 Penggunaan klem dan sekrup singgung tidak benar. 

 Fokus lensa mata yang buruk saat pengamatan. 

 

3. Kesalahan yang bersumber karena alam 

Tipe kesalahan ini termasuk pada kesalahan yang bisa direduksi, dengan melakukan 

pengukuran tambahan. Pemberian koreksi dan hasil pengukuran tambahan tersebut, akan 



mereduksi kesalahan yang terkandung pada data hasil ukuran. Yang termasuk dalam 

kategori kesalahan yang bersumber dari alam , antara lain: 

 kesalahan karena refraksi atmosfer.  

 kesalahan karena kelengkungan bumi. 

 kesalahan karena perbedaan suhu, tekanan, dan kelembaban [8] 

2.5 Sistem Koordinat Polar 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat adanya pergerakan tanah yaitu dengan 

menggunakan metode polar. Metode polar merupakan metode yang menjadi dasar (terutama 

hitungan) posisi horizontal dan merupakan metode yang sederhana, berdasarkan arah dan jarak 

suatu titik ke titik lain. titik awal, menjadi titik pusat sehingga seperti titik kutub (polar),  sebagai 

arah disini adalah azimuth atau sudut jurusan titik polar ketitik lainnya. [8] 

Metode polar digunakan untuk menentukan suatu titik berdasarkan pengukuran sudut dan 

jarak, baik jarak langsung maupun jarak optis. Metode polar atau metode koordinat kutub, berguna 

untuk mengukur posisi tiga dimensi (x, y, z) detil yang ditentukan dengan komponen azimuth 

(sudut, arah dan beda tinggi dari titik ikat). Karena detail yang diukur banyak, pengukuran 

dilakukan dengan teknik yang cepat. Azimuth/sudut diukur dengan theodolit, jarak diukur secara 

optis, dan beda tinggi diukur secara trigonometris. Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1 

metode polar adalah menghitung satu titik dari satu titik yang telah diketahui koordinatnya, 

sementara jarak AB (dAB) dan sudut jurusan AB (αAB ) diukur di lapangan. Koordinat titik B 

dihitung dengan rumus: [8] 

XB = XA + dAB sin αAB  dan YB = YA + dAB cos αAB  
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2.6 Kontur 

Kontur adalah sebuah garis pada peta topografi yang menghubungkan titik-titik dari  

ketinggian   yang  sama  dan biasanya digunakan untuk mewakili bentuk dari permukaan bumi. 

Nama lain dari garis kontur adalah garis tranches, garis tinggi dan garis lengkung  horizontal. 

Garis   kontur + 25   m, artinya   garis   kontur pada daerah curam akan menampilkan garis 

kontur yang lebih rapat pada referensi tinggi tertentu. [10] 

Garis kontur dapat dibentuk dengan membuat proyeksi tegak garis-garis perpotongan 

bidang mendatar dengan permukaan  bumi ke bidang mendatar peta. Karena  peta umumnya  

dibuat  dengan  skala  tertentu,  maka  bentuk  garis kontur juga akan mengalami pengecilan 

sesuai skala peta. [10] 

Dengan memahami  bentuk-bentuk  tampilan garis kontur pada peta, maka dapat  diketahui  

bentuk  ketinggian  permukaan  tanah,  yang  selanjutnya  dengan bantuan pengetahuan lainnya  

bisa diinterpretasikan pula informasi tentang bumi lainnya. [10] 

Adapun sifat-sifat dari garis kontur ini adalah sebagai berikut: 

a. Garis-garis  kontur  saling  melingkari  satu sama  lain  dan tidak  akan saling 

berpotongan.  

b. Pada daerah yang sangat curam, garis-garis kontur membentuk satu garis. 

 Garis  kontur  pada  curah  yang  sempit  membentuk  huruf  V  yang menghadap ke 

bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk 

huruf  V  yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. 

c. Garis kontur pada suatu punggung bukit yang membentuk sudut 90° dengan kemiringan 

maksimumnya, akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. 

d. Garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup 

melingkar. 

e. Garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. 

f. Pada daerah  curam garis kontur lebih rapat sebaliknya pada daerah landau garis kontur 

akan  lebih jarang. [10] 
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