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ABSTRAK 

 

 

 

PENGGAMBARAN PENAMPANG MEMANJANG DAN MELINTANG 

PADA AREA GENANGAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG 

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh : 

 

 

Vera Chrismonika 

 

 

 

 

Bendungan Way Sekampung adalah bendungan yang terletak di kabupaten 

Pringsewu, Lampung. Bendung ini dibangun pada alur Sungai Way Sekampung di 

Desa Banjarejo, Kecamatan Banyumas. Fungsi bendungan selain untuk menahan 

dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah 

tambang atau  menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.  

Dalam tugas akhir ini. dilakukan penggambaran penampang memanjang 

dan melintang area genangan bendungan way sekampung STA 00+000.00 - 

00+165.00. Penggambaran tersebut menggunakan data sekunder yaitu peta situasi 

bendungan way sekampung. Adapun software yang digunakan adalah Autocad 

Civil 3D 2017. 

Hasil dari tugas akhir ini didapatkan profil memanjang dan melintang area 

genangan bendungan STA 00+000.00 - 00+165.00. 

 

Kata kunci : Bendung, Topografi, Penampang Melintang 
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ABSTRACT 

 

 

 

DESCRIPTION OF A CROSS SECTION IN THE WAY SEKAMPUNG 

DAM POUND AREA, PRINGSEWU REGENCY 

 

By : 

 

 

Vera Chrismonika 

 

 

 

Way Sekampung Dam is a dam located in Pringsewu district, Lampung. This weir 

was built on the Way Sekampung River in Banjarejo Village, Banyumas District. 

The function of a dam is not only to hold and store water, it can also be built to 

hold and accommodate mining waste or to accommodate mud so that a reservoir 

is formed. In this final project. a depiction of the longitudinal and transverse 

sections of the inundation area of the dam way in the village of STA 00+000.00 - 

00+165.00. The depiction uses secondary data, namely the situation map of the 

Sekampung Way dam. The software used is Autocad Civil 3D 2017. The results 

of this final project obtained longitudinal and transverse profiles of the STA dam 

inundation area 00+000.00 - 00+165.00. 

 

Keywords: Weir, Topography, Cross Section 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Ilmu ukur tanah merupakan bagian dari geodesi yang mempelajari cara-cara 

pengukuran di bawah dan di atas permukaan bumi untuk menentukan posisi 

relative atau ablosulte titik-titik pada permukaan tanah dalam memenuhi 

kebutuhan pemetaan dan penentuan posisi relative untuk perencanaan 

pembangunan dalam pengukuran (Stefano ST., 2019). 

 

Pengukuran sipat datar profil banyak digunakan dalam perencanaan suatu 

wilayah. Pengukuran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu profil memanjang dan 

profil melintang. Dengan pengukuran profil ini, banyak manfaat yang bisa 

diperoleh dari data yang dihasilkan karena beda tinggi di setiap bagian di wilayah 

tersebut dapat diketahui. Informasi mengenai beda tinggi sangat berguna 

dalam cut dan fill  suatu permukaan tanah yang tidak rata, misalnya saja dalam 

pengerjaan jalan raya atau bendungan. 

 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 

Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton 

yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun 

untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur 

sehingga terbentuk waduk (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat RI, 2015).  

 

Bendungan Way Sekampung adalah bendungan yang terletak di kabupaten 

Pringsewu, Lampung. Bendung ini dibangun pada alur Sungai Way Sekampung 

di Desa Banjarejo, Kecamatan Banyumas. Adapun maksud dan tujuan 

dibangunnya bendungan Way Sekampung adalah untuk meningkatkan 

pemanfaatan debit Way Sekampung, serta meningkatkan fungsi waduk batu tegi 
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dalam melayani kebutuhan air, mengurangi banjir di bagian hilir dan memperkuat 

ketahanan pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan suplai air irigasi 

Sekampung Sistem yang memanfaatkan aliran sungai Way Sekampung yaitu 

menyalurkan air irigasi dari bendung Way Sekampung ke areal sawah yang 

berada di seluruh Daerah Irigasi yang ada di sekampung sistem, maka 

dibangunlah jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang mampu mengairi 

areal potensial sawah yang ada disekitarnya. 

 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan dalam segala bidang 

mempengaruhi pesatnya teknologi dalam penggambaran profil memanjang dan 

melintang. Penggambaran profil memanjang dan melintang ini memerlukan 

software yang mendukung seperti Autocad Civil 3D 2017. Dalam perencaan ini 

metode yang akan digunakan adalah pengukuran profil memanjang dan 

melintang untuk menggambar penampang area genangan Bendungan Way 

Sekampung.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, judul Tugas Akhir ini adalah 

Penggambaran Penampang Memanjang Dan Melintang Pada Area Genangan 

Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu. 

 

 1.2.  Maksud dan Tujuan Tugas Akhir  

Adapun maksud pekerjaan dalam tugas akhir ini adalah melakukan 

penggambaran profil memanjang dan melintang area  genangan  Bendungan  

Way  Sekampung untuk menentukan elevasi titik-titik permukaan tanah 

sepanjang. 

 

1.4.  Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk membuat irisan 

penampang dari bentuk permukaan tanah yang menggambarkan variasi muka 

tanah sepanjang irisannya. 
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1.5.  Batasan Masalah 

untuk menyederhanakan ruang lingkup permasalahan dalam tugas akhir ini, maka 

ditentukan batasan yaitu: melakukan penggambaran profil memanjang dan 

melintang STA 0-1+650 m area genangan daerah Pamenang pada bendungan 

Way Sekampung.  
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

Bendung adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton yang 

dibangun selain untuk menahan dan menamoung air, dapat pula dibangun untuk 

menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga 

terbentuk waduk (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 

20115). Pada kegiatan Tugas Akhir ini akan dilakukan perhitungan volume 

Bendung Way Sekampung. Berikut merupakan penjelasan masing-masing hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini : 

 

2.1. Pengukuran Topografi 

Pengukuran topografi pada prinsipnya adalah pengukuran yang dilakukan dilakukan 

terhadap kenampakan topografi baik karena bentukan alam maupun bentukan 

manusia yang kemudian direpresentasikan ke dalam gambar dua dimensi dengan 

skala tertentu. Adapun pengukuran yang dilakukan dapat berupa pengukuran sudut 

horizontal dan vertical, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi serta azimuth 

terhadap obyek yang diamati. (Departemen Pekerjaan Umum Badan Pembinaan 

Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, 2005) 

 

 2.2. Pengukuran Detail Situasi 

pemetaan detail situasi ini merupakan pemetaan yang prosesnya menyajikan data 

yang didapat secara aktual di lapangan dengan pengambilan data sudut dan jarak, 

yang kemudian diolah menjadi suatu kordinat  dan ketinggian.  Yang  akhirnya  

menjadi suatu  informasi peta yang dapat membantu dalam proses perencanaan 

untuk kedepannya. dengan diperolehnya data hasil pengukuran di lapangan, dapat 

memberikan gambaran aktual kondisi wilayah area genangan tersebut.
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Tujuan  Pengukuran  detail  situasi  yaitu  untuk  memindahkan  bayangan dari 

sebagian atau seluruh permukaan bumi (daerah) yang tidak teratur ke dalam 

suatu bidang datar yang disebut dengan peta. 

 

2.3. Penampang Memanjang 

Penampang memanjang adalah irisan tegak pada lapangan dengan mengukur 

jarak dan beda tinggi titik-titik di atas permukaan bumi dengan mengukur jarak 

dan beda tinggi titik-titik di atas permukaan bumi. Profil memanjang digunakan 

untuk melakukan pengukuran yang jaraknya jauh sehingga dikerjakan bertahap. 

Karena panjangnya  sangat besar, skala vertical yang digunakan dibuat berbeda 

dengan skala horisontalnya. (Agustina, et al., 2007) 

 

2.4. Penampang Melintang 

Penampang melintang adalah gambaran atau profil relief dari bentuk muka 

bumi, baik didaratan atau didasar laut secara melintang yang diukur dari 

permukaan air laut. Diagram atau penampang melintang dapat menyajikan 

gambaran bentuk muka bumi yang menyerupai atau mendekati bentuk yang 

sesungguhnya dilapangan. Dengan penampang melitnang maka dapat diketahui 

atau dilihat secara jelas bentuk dan ketinggian suatu tempat yang ada dimuka 

bumi. Untuk membuat sebuah penampnag melintang maka harus tersedia peta 

topografi sebab hanya peta topografi yang dapat dibuat penampang 

melintangnya. Kegunaan penampang melintang antara lain : 

1. menggambarkan tingkat kemiringan bentuk muka bumi atau kelerengan 

2. menggambarkan bentuk puncak atau lembah 

3. menggambarkan 3 dimensi muka bumi  

4. menggambarkan bentuk muka bumi di daratan dan di lautan 

penampang melintang daratan, jika suatu wilayah daratan dirilis secara 

melintang (membuat penampang melintangnya), perbedaan ketinggian seluruh 

daratan akan terlihat jelas. Sebagai contoh : benua Australia ketika dipotong 

melintang, maka terdapat penampang melintang tersebut dapat dikenali adanya 

relief bumi berupa gunung, bukit dan cekungan.  
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 (Sumber: Ahmad Fadil, 2011)  

      

Ada 2 macam profil yaitu profil topografi dan profil geologi. Adapun penjelasan 

tentang profil penampang tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Profil topografi merupakan penampang permukaan bumi tanpa menghiraukan 

bentuklapisan batuan yang ada di bawahnya sehingga yang diperlukan adalah 

bagaimana bentuk muka bumi. 

2. Profil geologi merupakan penampang kulit bumi yang menggambarkan 

struktur lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Penggambaran profil geologi 

ada dua macam, yaitu tanpa  

memperhatikan relief muka bumi dan dengan memperhatikan relief muka bumi.. 

 

2.5. Kartografi 

Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan 

peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan 

hasil karya (International Carthography Association, 1973). Oleh ICA telah 

ditetapkan bahwa kartograpi mempunyai lingkup operasional dimulai dari 

pengumpulan data, klasifikasi, analisa data, sampai kepada reproduksi peta, 

evaluasi dan penafsiran daripada peta. Dengan demikian tujuan kartografi adalah 

membuat peta dengan mengumpulkan data, memproses data dan kemudian 

menggambarkan data tersebut dalam bentuk peta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penampang Melintang Daratan 
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III. METODE TUGAS AKHIR 

 

 

 

Alur kegiatan tugas akhir ini merupakan susunan kegiatan/langkah-langkah 

pelaksanaan  kegiatan  tugas  akhir  yang  dimulai  dari  pengumpulan  data  

yang didapat dari hasil pengukuran situasi area genangan dan kemudian 

melakukan penggambaran profil memanjang melintang/ cross section area 

genangan bendungan Way Sekampung menggunakan data sekunder yang 

didapat saat Kerja Praktik yaitu data Peta Situasi Bendungan Way Sekampung. 

Berikut diagram alirnya : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan 

Pengumpulan Data 

Peta Situasi pada Area Genangan Bendungan Way Sekampung 

Hasil 

Gambar 2. Diagram Alir 

(Sumber : Penulis, 2022) 
 

 

Penggambaran Penampang Memanjang STA 

00+000.00 - 00+165.00 
 

 

Penggambaran Penampang Melintang STA 

00+000.00 - 00+165.00 
 



8 
 

     

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah atau 

memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian 

ini dilakukan di Bendungan Way Sekampung. Bendungan Way Sekampung 

adalah bendungan yang terletak di kabupaten Pringsewu, Lampung. Bendung 

ini dibangun pada alur Sungai Way Sekampung di Desa Banjarejo, 

Kecamatan Banyumas.  

 

 

Gambar 3. Lokasi Penelitian 

 

3.2. Tahapan Persiapan 

tahap persiapan merupakan persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam 

kegiatan tugas akhir ini. 

1. Perangkat Keras 

1) 1 Unit Laptop Acer Aspire 4755 

2) 1 Unit Printer Epson 

2. Perangkat Lunak 
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1) AutoCad Civil 3D 2018 

2) Microsoft Office 2007 

3) Microsoft Office Word 2007 

4) Microsoft Power Point 2007 

3. Bahan 

1) Peta Situasi Bendungan Way Sekampung 

 

3.3. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir ini diperlukan beberapa data sebagai 

penunjang dalam kegiatan mengenai penggambaran profil memanjang dan 

melintang pada area genangan bendungan Way Sekampung dengan data 

yang digunakan dalam kegiatan tugas akhir ini adalah : 

1. Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai 

bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistic atau 

data yang sedang di olah sedemikian rupa sehingga siap untuk 

digunakan. Dalam penelitian ini data sekunder yang di dapat penulis 

berupa Peta Situasi yang didapat dari hasil pengukuran topografi pada 

Bendungan Way Sekampung yang telah dilakukan penulis saat Kerja 

Praktik. 
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Gambar 4. Peta Topografi Bendungan Way Sekampung 

(Sumber: Hasil Pengolahan, 2021) 

 

3.4. Tahap Penggambaran Data 

Setelah tahap pengumpulan data, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan 

adalah tahap pengolahan data. Berikut ini adalah tahapan dalam pengolahan 

data yang dilakukan dalam penggambaran profil memanjang dan melintang 

area genangan bendungan way sekampung : 
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3.4.1. Penggambaran Profil Memanjang (Long Section) 

Penggambaran peta memanjang dilakukan untuk mengetahui beda 

tinggi dijalur pengukuran, dalam proses penggambaran adapun data 

yang diperlukan adalah elevasi disetiap titik yang mana elevasi 

awalnya dimulai dari 126 m. sedangkan diakhiri dengan elevasi 

terendah adalah 100 m. Untuk membuat penampang memanjang yaitu 

Pilih menu profile lalu pilih create surface profile. maka akan muncul 

tampilan untuk profil melintang nya. (Hasil lainnya akan ditampilkan 

pada lampiran): 

 

Gambar 5. Profil Memanjang 
 

 

3.4.2. Penggambaran Profil Melintang (Cross Section) 

Penggambaran peta melintang bertujuan untuk mengetahui elevasi 

disebelah kanan dan kiri jalan yang mana untuk mengetahui semua 

detail yang memiliki beda tinggi yang mencolok.  

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam pembuatan Cross 

Section, yaitu antara lain : 

1. Hal yang paling mendasar untuk membuat penampang melintang 

adalah mengolah data ukur hasil dari pengukuran. Tanpa data ukur 

kita akan kesulitan dalam membuat cross. Dalam penelitian ini 

penulis tidak melakukan pengolahan data ukur, karena penulis telah 

mendapat hasil pengolahan pengukuran berupa peta situsi yang 
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kemudian akan digunakan sebagai data pendukung dalam 

pembuatan profil memanjang dan melintang. 

2. Menampilkan kontur yang sudah memiliki interval kemudian 

memunculkkan label stasiun pada alignment. Pilih menu 

alignment>Define From Polyline>klik Polyline pada gambar 

kemudian enter. Maka akan muncul kotak dialog seperti pada 

gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah kembali ke 

menu Alignment>Create station Label > Enter > Enter > Enter. 

 

Gambar 6. Aligment/Center Line (Garis) 

 

3. Lalu pengaturan terakhir untuk membuat potongan melintang 

adalah Section view>Create section view>. Kemudian atur jarak 

untuk bagian kanan dan kiri dengan ukuran 50 meter bagian kanan, 

50 meter bagian kiri, kemudian menentukan jarak tiap per STA 

yaitu 25 meter persetiap STA. Berikut ini merupakan salah satu 

hasil penggambaran profil melintang Area Genangan Bendungan 

Way Sekampung. (Hasil lainnya ditampilkan pada lampiran): 
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Gambar 7. Profil Melintang 
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V. PENUTUP 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini berdasarkan uraian yang 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya adalah : 

1. pengukuran beda tinggi antara dua titik diatas permukaan tanah 

merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu ukur tanah, beda 

tinggi ini biasanya ditentukan dengan berbagai macam sifat datar, dan 

dilakukan untuk kegiatan pengukuran profil memanjang dan melintang 

untuk area genangan bendungan way sekampung.  

2. Dari peta situasi area genangan Bendungan Way Sekampung dapat 

dilakukan penggambaran profil memanjang dan melintang STA 

0+000- 1+1650 m dengan skala Horizontal 1:2000 dan Vertikal 1:2000 

dari penampang tersebut dapat diketahui bahwa keadaan muka tanah 

tersebut   

3. Peta situasi area genangan bendungan Way Sekampung menjelaskan 

bahwa keaaan permukaan tanah area dan sekitarnya bervariasi dapat 

digunakan sebagai perencanaan pembangunan area bendungan dengan 

memanfaatkan informasi dari topografi. Hasil dari kenampakan profil 

memanjang dan melintang berguna untuk mendapatkan gambaran 

tinggi rendahnya tanah sepanjang area genangan 

 

 5.2. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan adalah jika melakukan pengolahan data 

menggunakan software AutoCad Civil 3D 2017, sebaiknya menggunakan 

PC/laptop dengan spesifikasi tinggi agar memudahkan dalam pengolahan. 
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