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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan data 

tentang suatu wilayah, objek ataupun fenomena melalui analisis informasi yang 

bisa didapatkan dengan suatu alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek 

tersebut (Lillesand dan Keifer, 1990). Jadi peginderaan jauh ialah suatu teknologi 

untuk menganalisis permukaan bumi dari jarak  jauh, dengan perekaman yang 

dilakukan di udara ataupun di angkasa dengan memakai alat (sensor) dan wahana 

(Yusuf dan Rijal, 2011). 

Alat yang dimaksudkan yaitu suatu alat perekam yang tidak ada kontak 

langsung dengan objek yang akan diteliti dengan kata lain alat tersebut pada saat 

perekaman tidak terdapat di permukaan bumi, tetapi di angkasa. Karena itu 

perekaman dilakukan dengan menggunakan wahana (platform) semacam pesawat, 

balon udara, satelit dan sebagainya. Sedangkan informasi yang didapatkan oleh 

perekaman alat (sensor) berupa informasi mentah yang butuh dianalisis. Berikut 

ialah mekanisme penginderaan jauh pada Gambar II.1 sebagai berikut. 

 

Gambar II. 1 Mekanisme Penginderaan Jauh (Danoedoro, 1996) 
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Energi gelombang tersebut bergerak dari sumber sinar matahari mengarah 

permukaan objek yang menimbulkan terbentuknya interaksi antara sensor dengan 

atmosfer. Interaksi ini terjadi 2 kali karena sehabis itu tenaga bergerak dari target 

mengarah sensor sehingga terjadi hamburan atmosferik pada radiasi energi. 

Ketika mengenai objek, energi tersebut berinteraksi dengan objek tergantung pada 

sifat- sifat objek serta radiasinya. Setelah energi dipancarkan oleh objek, sensor 

hendak mengumpulkan dan sekaligus akan merekam radiasi elektromagnetiknya 

dari jauh tanpa terdapat kontak dengan objek. Setelah itu sensor melakukan 

perekaman, data dikirimkan dan diolah jadi suatu informasi citra digital (Urfiyah, 

2019). 

Gelombang inframerah termal pada penginderaan jauh sistem digunakan 

untuk melakukan estimasi suhu permukaan (Kalianda dkk., 2018). Radiasi yang 

dipancarkan oleh objek yang direkam pada penginderaan jauh sistem termal 

digunakan untuk mendapatkan estimasi suhu permukaan bumi. Suhu yang 

terekam di citra merupakan pengukuran yang ditentukan oleh suhu radian (Trad) 

(Gunarto, 2007). 

 

Gambar II. 2  Sistem Penginderaan Jauh (Bakker W. H., dkk, 2004) 

Penginderaan jauh sistem pasif memanfaatkan tenaga dari matahari dan 

pancaran dari sinar matahari dan hanya bisa beroperasi pada siang hari. 

Penginderaan jauh yang memanfaatkan sumber tenaga buatan atau bersumber dari 

satelit itu sendiri disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem 

aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang setelah itu dipantulkan 

kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Sistem penginderaan jauh disajikan 

pada Gambar II.2.  
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II.2 Citra Landsat 8 

Citra Landsat 8 OLI/TIRS merupakan citra satelit milik Amerika Serikat 

yang diluncurkan pada 11 Februari 2013 dan merupakan sistem penginderaan jauh 

pasif. Pada Landsat 8, ada 11 saluran dimana tiap saluran menggunakan panjang 

gelombang tertentu. Satelit landsat adalah satelit dengan jenis orbit sunsynkron. 

Mengorbit bumi yang hampir melewati kutub, memotong arah rotasi bumi dengan 

sudut inklinasi 98,2  dan ketinggian orbitnya 705 km dari bagian atas bumi. 

seperti dipublikasikan oleh USGS, satelit landsat 8 terbang dengan ketinggian 705 

km serta memiliki area 185 km x 185 km dengan resolusi spasial 30 x 30 meter. 

Satelit landsat 8 mempunyai sensor Onboard Operational Land Imager (OLI) 

serta Thermal Infrared Sensor (TIRS) dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. Di 

antara kanal-kanal tersebut, 9 kanal (band 1-9) berada pada OLI serta 2 lainnya 

(band 10 dan 11) pada TIRS (Lillesand dan Keifer, 1996). Untuk lebih detailnya, 

berikut ini adalah karakteristik dari Citra Landsat 8 OLI/TIRS disajikan pada 

Tabel II.1. 

Tabel II. 1 Karakteristik Citra Landsat 8 OLI/TIRS 

 

Band Spektral 

Panjang 

Gelombang 

(𝜇𝑚) 

Resolusi 

(m) 

 

Keterangan 

Band 1 – 

Coastal/Aerosol 
0.43 – 0.45 30 

Analisis aerosol dan wilayah 

pesisir 

Band 2 – Blue 0.45 – 0.51 30 

Pemetaan batimetri, 

membedakan tanah dari 

vegetasi dan daun dari vegetasi 

konifer 

Band 3 – Green 0.53 – 0.59 30 
Memperjelas puncak vegetasi 

untuk analisis nilai kehijauan 

vegetasi 

Band 4 – Red 0.64 – 0.67 30 Membedakan sudut vegetasi 

Band 5 – Near Infrared 

(NIR) 0.85 – 0.88 30 
Mempertegas biomassa dan 

garis pantai 

Band 6 – Short 

Wavelength Infrared 

(SWIR 1) 

 

1.57 – 1.65 

 

30 

Membedakan kadar air tanah 

dan vegetasi, menembus awan 

tipis 



8 

 

Band 7 – Short 

Wavelength Infrared 

(SWIR 2) 

 

2.11 – 2.29 

 

30 

Mempertegas peningkatan 

kadar air tanah dan vegetasi 

serta sebagai penetrasi awan 

tipis 

Band 8 – 

Panchromatic 

0.50 – 0.68 15 Mempertajam kualitas citra 

Band 9 – Cirrus 1.36 – 1.68 30 Meningkatkan deteksi awan 

sirus 

Band 10 – Thermal 

Infrared Sensor (TIRS 

1) 

 

10.60 - 11.19 

 

100 

Memetakan suhu dan anlisis 

perhitungan kelembapan tanah 

Band 11 – Thermal 

Infrared Sensor (TIRS 

2) 

 

11.50 - 12.51 

 

100 

Memetakan suhu dan analisis 

perhitungan kelembapan tanah 

Sumber: USGS, 2018 

Citra Landsat 8 dalam penelitian ini diperlukan untuk mengetahui suhu 

permukaan dan korelasinya terhadap kerapatan vegetasi, sehingga band citra yang 

diperlukan diantaranya band TIRS 1 (band 10) dan band OLI (band 4 dan band 5). 

 

II.3 Kerapatan Vegetasi 

Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan dan juga dapat 

didefinisikan sebagai tumbuhan penutup permukaan bumi (Nugroho dkk., 2016). 

Luasan tutupan vegetasi dalam setiap satuan luas pengkuran merupakan definisi 

dari kerapatan vegetasi. Kerapatan vegetasi biasanya diwujudkan pada bentuk 

persentase untuk mengetahui tingkat kehijaun dari vegetasi. Nilai kerapatan 

vegetasi diperoleh dari hasil transformasi Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI). NDVI sangat baik untuk mendeteksi kerapatan vegetasi karena 

transformasi ini memanfaatkan besaran nilai spektral daun atau nilai pantul 

kandungan klorofil pada daun. Berikut adalah rumus NDVI yang disajikan pada 

rumus II.1. 

     
             

             
   .............................................................................. (II.1) 
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Keterangan rumus: 

NDVI  = Normalized Difference Vegetation Index 

Band 4  = saluran band warna merah (Red) 

Band 5  = saluran band inframerah dekat (Near Infrared) 

Nilai NDVI berkisar antara -1 hingga 1. Menurut Carlson (1994) dalam 

Jurnal Zulfa dan Triyatno (2020) menjelaskan bahwa nilai NDVI yang mendekati 

1 menunjukkan semakin tingginya kerapatan vegetasi, sebaliknya nilai NDVI 

mendekati -1 menunjukkan semakin berkurangnya kerapatan vegetasi. Berikut 

adalah tabel kelas kerapatan vegetasi yang dibagi menjadi 5 kelas sesuai dengan 

klasifikasi NDVI dalam jurnal Huda (2017), seperti pada Tabel II.2. 

Tabel II. 2 Kelas Kerapatan Vegetasi 

Rentang Klasifikasi Kerapatan 

-1 – 0  Non Vegetasi 

0 – 0,25  Rendah 

0,25 – 0,55 Sedang 

0,55 – 0,78 Tinggi 

0,78 – 1  Sangat Tinggi 

Sumber: Huda, 2017 

 

II.4  Suhu Permukaan 

Bagaimana panas permukaan bumi menyentuh di lokasi tertentu (dari titik 

pandang satelit, permukaan adalah apa saja yang terlihat ketika melalui atmosfer 

ke tanah, dapat berupa rumput di halaman rumput, atap bangunan, atau tanah) 

merupakan definisi dari suhu permukaan. Suhu diukur pada tingkat permukaan di 

bumi dan dapat dianggap sebagai suhu permukaan tanah (Becker dan Li., 1990). 

Besar dari suhu permukaan dipengaruhi oleh panjang gelombang. Gelombang 

inframerah termal adalah gelombang yang paling sensitif terhadap suhu 

permukaan. fungsi dari band termal ini adalah untuk mencari suhu permukaan dari 

objek di permukaan (Lillesand dan Kiefer, 1999). Berikut adalah tahapan dalam 

penentuan suhu permukaan tanah: 
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II.3.1 Top of Atmosphere (TOA) 

Top of Atmosphere (TOA) atau koreksi radiometrik berfungsi dalam 

memperbaiki nilai pixel yang disebabkan oleh gangguan dari atmosfer sebagai 

sumber kesalahan utama. Agar informasi dari data citra dapat diinterpretasikan 

dan terlihat jelas maka dilakukan koreksi radiometrik. Efek dari atmosfer dapat 

menyebabkan nilai dari pantulan objek di bumi yang terekam oleh sensor menjadi 

bukan nilai aslinya, tetapi bisa lebih besar karena adanya hamburan atau lebih 

kecil karena proses serapan. Koreksi radiometrik bertujuan untuk mengubah data 

dalam bentuk Digital Number (DN) menjadi data radiance dan data reflectance 

dengan melakukan rescalling nilai pixel ke dalam nilai satuan energi radiasi dan 

reflektan yang sensor terima (Riswanto, 2008). Secara sistematis persamaan 

koreksi radiometrik atau Top of Atmosphere untuk band termal yang diubah ke 

radian pada rumus (II.2) dan rumus untuk band multispektral yang diubah ke 

reflektan yaitu ditujukan pada rumus (II.3) berikut (Rajeshwari dan Mani, 2014). 

               ....................................................................................... (II.2) 

 

                    .................................................................. (II.3) 

 

Keterangan  rumus: 

L𝜆 = Top of Atmosphere radiance  

   = Top of Atmosphere reflectance 

ML = Konstanta multipilcative rescaling pada metadata (radiance/reflectance) 

Qcal = Nilai Pixel (Digital Number) 

AL = Konstanta additive rescaling pada metadata (radiance/reflectance) 

  = sun elevation 
 

 

II.3.2 Koreksi Geometrik 

Koreksi Geometrik adalah proses menyesuaikan koordinat pada citra dengan 

koordinat yang sebenarnya di bumi. Hasil dari perekaman citra satelit sebenarnya 

memiliki kesalahan (distorsi) yang diakibatkan oleh pengaruh kelengkungan bumi 

dan atau oleh sensor itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan koreksi geometrik 

untuk memperbaikinya (Wachidatin, 2017).  
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Kesalahan geometrik terdiri dari dua macam yaitu: 

 Kesalahan sistematis 

Kesalahan ini terjadi disebabkan oleh sensor pada citra, untuk memperbaiki 

kesalahan ini diperlukannya informasi sensor dan data ephimeris saat 

perekaman citra. 

 Kesalahan acak 

Kesalahan ini disebabkan karena efek dari rotasi bumi, orbit dan perilaku 

satelit. Dalam memperbaiki kesalahan ini diperlukannya titik kontrol tanah 

(GCP) untuk menyesuaikan koordinat pada citra dengan koordinat sebenarnya 

di bumi. 

Dari hasil koreksi geometrik akan didapatkan RMSError yang merupakan 

nilai dari derajat kesalahan dengan membandingkan koordinat di bumi dengan 

koordinat citra. Berikut adalah perhitungan RMSError pada semua titik yang 

disajikan pada rumsu II.4 (BIG, 2016). 

     √
                

 
 ............................................................................... (II.4) 

Keterangan rumus: 

x‟ dan y‟ = Koordinat citra 

x dan y  = Koordinat titik kontrol tanah 

n  = Jumlah GCP 

II.3.3 Brightness Temperature (BT) 

Brightness Temperature adalah ukuran pancaran radiasi gelombang mikro 

dari puncak atmosfer menuju satelit yang dinyatakan dalam satuan suhu radiasi 

benda hitam. Salah satu radiasi gelombang elektromagnetik termal yang terjadi 

dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya merupakan 

radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam memiliki intensitas dan spektrum 

tertentu yang bergantung pada temperatur benda (Danoedoro, 1996). Perhitungan 

Brightness Temperature didapatkan melalui persamaan berikut yang ditunjukkan 

pada rumus (II.5). 

   
  

  
  
  

  
      ..................................................................................... (II.5) 
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Keterangan  rumus: 

BT = Brigthness Temperature (˚C) 

K1 = Konstanta dari Metadata (K1_CONSTANT_BAND_x, dimana x adalah 

angka band termal) 

K2  = Konstanta dari Metadata (K2_CONSTANT_BAND_x, dimana x adalah 

angka band termal) 

𝐿𝜆 = Top of Atmosphere (TOA) (Wm
-2

sr
-1

 𝜇𝑚-1
) 

 

II.3.4 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) adalah indeks vegetasi 

yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kehijauan, 

kesehatan, dan kerapatan vegetasi. NDVI didapatkan dari perbandingan band 

inframerah dengan band merah. Dalam proses fotosintesis gelombang dari 

spektrum merah akan terserap oleh tumbuhan hijau, kemudian memantulkan 

gelombang pada spektrum inframerah. Dalam penentuan perhitungan NDVI 

menggunakan band NIR (Near Infrared) dan band Red, dengan persamaan (II.6) 

berikut: 

     
             

             
   .............................................................................. (II.6) 

Keterangan rumus: 

NDVI  = Normalized Difference Vegetation Index 

Band 4  = saluran band warna merah (Red) 

Band 5  = saluran band inframerah dekat (Near Infrared) 

 

II.3.5 Land Surface Emissivity (LSE) 

Kemampuan objek untuk memancarkan energi yang dimilikinya adalah 

definisi dari emisivitas permukaan (Jensen, 2000). Energi tersebut adalah energi 

termal dari objek, baik dalam kondisi dingin atau panas. Energi yang dipancarkan 

oleh objek di permukaan bumi tergantung pada parameter dari permukaan itu 

sendiri (Mallick dkk., 2012). 

Land Surface Emissivity (LSE) merupakan faktor dari radiasi benda hitam 

untuk memprediksi radiasi yang dipancarkan dan efisiensi transmisi 
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dari energi termal di sepanjang permukaan atmosfer. Dalam hal ini, nilai 

emisivitas (ε) harus diketahui untuk mengestimasi suhu permukaan lahan secara 

akurat dari pengukuran radiasi (Fawzi, 2014). Untuk mendapatkan nilai emisivitas 

yaitu dengan menggunakan nilai hasil dari perhitungan NDVI. Perhitungan nilai 

emisivitas permukaan tanah bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam 

mengestimasi suhu permukaan tanah pada citra satelit (Sobrino, 2008). Estimasi 

nilai emisivitas permukaan tanah menggunakan algoritma NDVI dikategorikan 

pada keadaan atau syarat yang berbeda yaitu (Urfiyah, 2019): 

1. NDVI < 0.2 

Apabila nilai pixel NDVI < 0.2 maka keadaan tersebut dianggap sebagai tanah 

kosong sehingga nilai emisivitasnya εS = 0.97 

2. NDVI > 0.5 

Apabila nilai pixel NDVI > 0.5 maka keadaan tersebut dianggap sebagai 

wilayah dengan vegetasi tinggi sehingga nilai konstan untuk emisivitasnya 

diasumsikan εV = 0.99 

3. 0.2 ≤ NDVI ≥ 0.5 

Keadaan ini dimana nilai pixel NDVI tersusun oleh campuran tanah kosong 

dan vegetasi tinggi. Sehingga nilai emisivitasnya diperoleh melalui persamaan 

Proportion of Vegetation (PV) berikut yang ditujukan pada rumus (II.7). 

    
            

               
    ......................................................................... (II.7) 

Keterangan rumus: 

PV  = Proportion of Vegetation  

NDVI min = Nilai terendah NDVI  

NDVI max = Nilai tertinggi NDVI 

NDVI  = Nilai NDVI yang telah didapatkan 

Penentuan dari nilai proporsi vegetasi ini mempunyai fungsi untuk 

mengestimasi besaran fraksi dari suatu area yang tertutup oleh vegetasi. 

Selanjutnya, setelah nilai proporsi vegetasi diperoleh, hasilnya digunakan untuk 

menentukan nilai dari emisivitas permukaan tanah yang bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan dalam mengestimasi suhu permukaan, berikut adalah 
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algoritma untuk penentuan LSE yang ditujukan pada rumus (II.8). 

                  ................................................................................. (II.8) 

Keterangan rumus: 

ε = Emisivitas/Land Surface Emissivity 

PV = Proportion of Vegetation 

II.3.6 Land Surface Temperature (LST) 

Suhu bagian terluar dari suatu objek dan unsur pertama yang dapat 

diidentifikasikan oleh citra satelit termal merupakan definisi dari suhu permukaan. 

Tergantung dari sifat fisik permukaan objeknya suhu permukaan benda, meliputi 

emisivitas, kapasitas jenis panas, dan konduktivitas termal (Jensen, 2000). 

Besarnya suhu permukaan dipengaruhi oleh panjang gelombang. Gelombang yang 

paling sensitif terhadap suhu permukaan yaitu gelombang inframerah termal. 

Fungsi dari band termal ini adalah untuk mencari suhu permukaan dari objek di 

permukaan (Mallick dkk., 2012). Suhu permukaan tanah dipengaruhi oleh panjang 

gelombang inframerah termal dan nilainya dapat ditentukan menggunakan metode 

Mono-Window Algorithm (MWA) yang memanfaatkan satu saluran yaitu band 10 

pada citra Landsat 8 OLI/TIRS. Berikut algoritma yang digunakan dalam 

menentukan suhu permukaan tanah yang ditunjukkan oleh rumus (II.9) 

𝐿   
  

   *(  
  

 
)    + 

  ................................................................................. (II.9) 

Keterangan rumus: 

LST  = Land Surface Temperature (˚C)  

BT = Brightness Temperature (˚C) 

𝜆 = Panjang gelombang band 10 (10.9000 𝜇𝑚) 

𝜌 = hc/  =1.4388 x 10
-2

 mK 

h = Konstanta Planck (6.26 x 10
-34

Jsec) 

c = Kecepatan Cahaya (2.998 x 10
8
 m/s

-1
) 

  = Konstanta Stefan-Boltzman (1.38 x 10
-23

 J K
-1

) 

e = Emisivitas objek 
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II.5 Uji Korelasi 

Dalam menentukan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel 

lain dengan metode statistika merupakan definisi uji korelasi (Safitri, 2016). 

Dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson. Product 

Moment Pearson adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji hubungan dua 

variabel, teknik ini pertama kali dikenalkan oleh Karl Pearson. Korelasi dari 

Product Moment Pearson ini didapatkan dengan cara mencari hasil perkalian dari 

momen atau nilai variabel yang akan dikorelasikan (Musliyana dkk., 2019). 

Berikut adalah persamaan korelasi pearson yang disajikan pada rumus II.10. 

    
             

√[          ][          ]
  ............................................................. (II.10) 

Keterangan rumus : 

rxy  = Koefisien hasil korelasi 

X  = Nilai variabel X 

Y  = Nilai variabel Y 

∑X  = Jumlah seluruh nilai variabel X 

∑Y  = Jumlah seluruh nilai variabel Y 

∑XY  = Jumlah hasil perkalian nilai variabel X dan variabel Y 

X
2
  = Kuadrat nilai variabel X 

Y
2
  = Kuadrat nilai variabel Y 

Dalam penentuan interpretasi interval koefisien korelasi yang didapatkan 

ditentukan menggunakan pedoman pada ketentuan yang dapat dilihat dalam Tabel 

II.3 berikut: 

Tabel II. 3 Pedoman Pemberian Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval 

Koefisien 

Tingkat 

Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Sari, 2020 
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Bentuk atau pola hubungan antara dua variabel korelasi yang terjadi antara 

dua variabel yaitu (Sari, 2020): 

1. Korelasi positif, yaitu kedua variabel yang dikorelasikan mengalami perubahan 

dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka nilai 

variabel Y akan ikut naik, begitupun jika mengalami penurunan. 

2. Korelasi negatif, yaitu kedua variabel yang dikorelasikan mengalami perubahan 

dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka 

nilai variabel Y akan turun, begitupun sebaliknya.  

3. Tidak berkorelasi, yaitu jika menghasilkan nilai korelasi yang kecil maka 

memiliki korelasi yang sangat lemah atau tidak berkorelasi. 

 

II.6 Penyajian Peta 

Tujuan pembuatan peta adalah untuk menyajikan suatu data dan unsur 

kenampakan dari muka bumi secara benar, jelas, tepat dan indah serta ekonomis, 

agar pembaca atau pengguna dari peta dapat membaca dan menggunakan peta 

dengan baik. Dalam penyajian data peta, tergantung pada skala peta yang akan 

digunakan, selain itu harus diperhatikan jenis objek yang akan dibuat menjadi 

peta. Penyajian peta berkaitan erat dengan visualisasi peta yaitu masalah warna, 

simbol serta jenis dan ukuran huruf yang akan digunakan dalam penyajian peta. 

Warna dan simbol yang digunakan harus sesuai dengan fungsi dari peta, yaitu peta 

harus dapat disajikan dengan secara benar, jelas, tepat dan mudah untuk dibaca 

(Indardi dan Utami, 2018). 

Berikut pada Gambar II.3 dan Gambar II.4 adalah contoh penyajian peta 

yang tata cara pembuatannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Kementerian ATR/BPN nomor 3 tahun 1997 yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN. 
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Gambar II. 3 Contoh Penyajian Peta (Sumber: PMNA N0.3 Tahun 1997) 

 

Gambar II. 4 Contoh Informasi Tepi Peta 

(Sumber: PMNA No.3 Tahun 1997 dan NSPK Tahun 2012) 

 

Informasi tepi digunakan sama untuk semua jenis peta antara lain meliputi: 

1. Judul peta, untuk menunjukkan tema atau topik yang akan disajikan untuk 

menjadi peta. 

2. Orientasi peta bertujuan untuk menunjukkan arah yang akan dipergunakan 

pada peta dan umumnya menunjukkan arah utara. 
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3. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang 

sesungguhnya di bumi. Skala dibagi menjadi 2 yaitu skala angka dan skala 

bar. 

4. Lokasi, untuk menunjukkan area/wilayah mana yang disajikan dalam peta 

tersebut. 

5.  Petunjuk Lembar Peta (Indeks Peta), merupakan sistem pemberian nomor 

pada setiap lembaran peta sehingga dapat diketahui lokasi dari peta yang 

diamati terhadap daerah sekitarnya. 

6. Legenda, berisi penjelasan mengenai arti dari simbol-simbol yang 

disajikan dalam peta. 

7. Instansi pembuat atau pembuat peta, merupakan keterangan mengenai 

instansi mana atau siapa yang membuat peta tersebut. 

8. Kotak pengesahan, berisi keterangan tanggal pengesahaan untuk 

penggunanya. 

9. Kotak identifikasi, diisi dengan nama perusahaan yang membuat atau yang 

melaksanakan pemetaan. 

  


