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ABSTRAK 

 

PENDEFINISIAN KOORDINAT ULP2 UNIVERSITAS LAMPUNG 

TERHADAP ITRF 2014 SERTA ANALISA PENGGUNAAN TIGA 

MACAM RECEIVER GNSS YANG BERBEDA 

 
 

Oleh 

 

GITA NINDYA PUTRI 

 

 

Survei Global Navigation Satellite System (GNSS) merupakan suatu metode 

penentuan posisi yang dapat digunakan untuk menentukan Titik Kontrol Geodetik, 

baik untuk skala nasional, regional, atau global. Universitas Lampung telah 

memiliki titik kontrol BM (Bench Mark) bernama ULP1. Pada saat ini, kondisi 

disekitar titik ULP1 telah ditumbuhi banyak pohon tinggi. Hal tersebut dapat 

menjadi objek penghalang sinyal satelit dan menyebabkan kesalahan yang serius 

pada hasil ketelitian posisi jika dilakukan pengukuran. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka dilakukan penelitian pengamatan GNSS untuk mendefinisikan titik 

kontrol baru yaitu titik ULP2. 

 
 

Titik ULP2 berada di Universitas Lampung tepatnya dijalan depan Perpustakaan 

Unila. Periode penelitian dimulai tanggal 30 Oktober 2018 hingga 28 Januari 2019. 

Jenis metode pengamatan yang digunakan adalah metode statik dan menggunakan 

tiga macam receiver GNSS yang berbeda. Data hasil pengamatan diolah 

menggunakan software TEQC dan GAMIT/GLOBK untuk mendapatkan 



iv 

koordinat. Uji statistik digunakan untuk melihat signifikansi koordinat antara tiga 

macam receiver GNSS yang berbeda. 

 
 

Hasil pengolahan menggunakan GAMIT/GLOBK adalah koordinat definitif titik 

ULP2 Universitas Lampung. Koordinat geodetis, 5.3620393436° LS dan 

105.2400574228° BT, koordinat kartesian, X = -1669327.66658 m ± 0.01214 m, 

Y = 6127212.65601 m ± 0.03929 m, dan Z = -592068.03976 m ± 0.00685 m, 

koordinat UTM 48S, E = 526596.3444 m, N = 9407310.9929 m, h = 130.5390 m. 

Hasil uji statistik menggunakan uji t tidak menunjukan adanya perbedaan yang 

signifikan pada semua skenario, yang artinya penggunaan receiver yang berbeda 

tidak berpengaruh besar terhadap koordinat yang dihasilkan. 

 
 

Kata kunci: pendefinisian titik koordinat, GAMIT/GLOBK, receiver GNSS. 
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ABSTRACT 

 

DEFINING LAMPUNG UNIVERSITY ULP2 POINT ON ITRF 2014 AND 

ANALIZING THE USE OF THREE DIFFERENT KIND OF GNSS 

RECEIVER 

 
 

By 

 

GITA NINDYA PUTRI 

 

 

The Global Navigation Satellite System (GNSS) survey is a positioning method 

used to determine geodetic control point systems, whether on a national, regional 

or global scale. Lampung University already has a BM (Bench Mark) control point 

named ULP1. At this time, the condition around ULP1 point has been overgrown 

with many tall trees. This can be the object of a satellite signal barrier and cause 

serious errors in the accuracy of the position if measurements are taken. Based on 

these problems, the GNSS observation study was conducted to define a new control 

point, namely ULP2 point. 

 
 

The ULP2 point is located at the University of Lampung, precisely in the front of 

Unila Library. The research period starts from 30 October 2018 until 28 January 

2019. The type of observations method is static method and observed using three 

defferent kind of receivers GNSS. Observation data were processed using TEQC 

and GAMIT / GLOBK software to obtain coordinates. Statistical tests are used to 

see the significance of the coordinates between the three kind of receivers. 
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The results of processing using GAMIT / GLOBK are the definitive coordinates of 

the University of Lampung's ULP2 point. Geodetic coordinate, 5.3620393436° S 

dan 105.2400574228° E, cartesian coordinate , X = -1669327.66658 m ± 0.01214 

m, Y = 6127212.65601 m ± 0.03929 m, dan Z = -592068.03976 m ± 

0.00685 m, UTM 48S cartesian, E = 526596.3444 m, N = 9407310.9929 m, h = 

 

130.5390 m. The statistical test results using the t test did not show any significant 

differences in all scenarios, which means the use of different receivers did not have 

a major effect on the coordinates produced. 

 
 

Key word: defining coordinate points, GAMIT/GLOBK, receiver GNSS. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1 

 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
 

Survei Global Navigation Satellite System (GNSS) merupakan suatu metode 

penentuan posisi di atas permukaan bumi dengan menggunakan teknologi satelit 

(Gleason, 2009). Secara umum ketelitian posisi yang didapat dari pengamatan 

GNSS bergantung pada empat faktor, yaitu faktor ketelitian data, geometri 

pengamatan, strategi pengamatan, dan strategi pengolahan data (Abidin, 2000). 

Ketelitian data pada dasarnya akan bergantung pada tiga faktor, yaitu jenis data, 

kualitas receiver yang digunakan serta level dari kesalahan dan bias yang 

mempengaruhi data pengamatan (Abidin, 2000). Perkembangan teknologi GNSS 

banyak digunakan untuk menentukan sistem titik kontrol geodetik, baik untuk skala 

nasional, regional, maupun global seperti misalnya sistem titik control CORS 

(Countinously Operating Refference Station) (Purba, 2013). Selain itu, teknologi 

GNSS juga dapat digunakan dalam penentuan titik Bench Mark (BM). 

 

Universitas Lampung telah memiliki titik Benck Mark dengan kode ULP1. Titik 

BM tersebut memiliki fungsi penting sebagai referensi atau acuan dalam 

pengukuran pemetaan yang dilakukan di sekitar kampus Unila. Saat ini kondisi titik 

BM tersebut telah mengalami banyak perubahan, khususnya pada kondisi 
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sekitar BM yang ditumbuhi banyak pohon tinggi yang menjadi objek penghalang 

sinyal satelit. Hal tersebut akan berpengaruh dan menjadi sumber penyebab 

kesalahan yang serius pada hasil ketelitian posisi jika dilakukan pengukuran. 

Menurut Lestari (2006) ketelitian posisi tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan 

yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Kesalahan-kesalahan tersebut 

meliputi pada lambatnya perambatan sinyal yang melalui ionosfer dan atmosfer, 

kesalahan multipath yang disebabkan oleh memantulnya sinyal satelit terhadap 

objek sekitar sebelum ditangkap oleh receiver, dan lemahnya posisi geometri 

satelit. 

 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas serta mengingat pentingnya fungsi 

Bench Mark, maka dilakukan penelitian pengamatan GNSS untuk mendefinisikan 

titik Bench Mark baru di Universitas Lampung. Bench Mark baru tersebut diberi 

kode ULP2. ULP2 didirikan di lokasi yang terbuka untuk menghindari kesalahan 

multipath. Teknis dalam pengamatan GNSS dilakukan selama kurang lebih enam 

hari serta mengikat ke titik ikat global, yaitu ITRF 2014. Pengamatan dilakukan 

selama kurang lebih 48 jam pada setiap alatnya dan mengikat pada titik IGS dengan 

menggunakan tiga macam receiver GNSS yang berbeda (SNI 19-6724, 2002). 

 

Pada pengamatan GNSS agar menghasilkan data yang memiliki ketelitian tinggi, 

diperlukan kualitas receiver yang baik (Abidin, 2000). Pada penelitian ini 

digunakan tiga macam receiver, yaitu Topcon GR-5, Hi-Target V30 dan 

Hemisphere S321 dengan persamaan spesifikasi dual-frekuensi. Ketiga macam 

receiver tersebut kemudian akan diteliti receiver mana yang menghasilkan data 
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observasi paling baik dengan cara menganalisis informasi dari cek kualitas data 

(Lestari, 2006). Pengecekan kualitas data memberi informasi tentang seberapa baik 

data observasi, apakah sudah memenuhi standar atau belum, maka tahap ini dapat 

digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pemrosesan data selanjutnya (Lestari, 

2006). Pada penelitian ini pengecekan data menggunakan TEQC. 

 

Pada tahun 2006, Lestari melakukan studi tentang Stabilitas Candi Borobudur. Pada 

tahapan pengukurannya, Lestari melakukan pengamatan GNSS dan mengolah data 

observasi menggunakan TEQC. Pada penelitiannya, lestari menyebutkan bahwa 

data observasi dikatakan memenuhi kriteria jika memiliki sedikit ionospheric delay 

pada perekaman data satelit di elevation mask, efek multipath pada MP1 dan MP2 

kurang dari 0,5 M, IOD dan IOP+MP slips kurang dari 100, dan data yang dibuang 

dari data keseluruhan relatif sedikit (Lestari, 2006). 

 

Pada tahun 2017, Taftazani melakukan studi akurasi pengukuran GNSS jaring 

makro tahun 2016 dan 2018 pada pemantauan Bendungan Sermo. Pada studi 

penelitian ini data pengamatan GNSS 2016 dan data pengamatan GNSS 2017 dicek 

kualitasnya menggunakan TEQC, dan hasil QC menunjukan bahwa data observasi 

pada tahun 2017 lebih memenuhi kriteria daripada data observasi tahun 2016. 

Tahap selanjutnya Taftazani mengolah data yang telah divalidasi menggunakan 

software GAMIT untuk menghasilkan koordinat dan simpangan baku pada 

pengolahan GAMIT dilakukan dua strategi, yaitu menggunakan dua IGS dan tujuh 

IGS sebagai titik ikat. Hasil analisis menyatakan bahwa pada strategi pertama 

dengan dua titik referensi IGS, hasil pengolahan tahun 2017 lebih 
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akurat daripada hasil pengolahan tahun 2016 yang dinyatakan dengan simpangan 

baku yang lebih kecil. Pada strategi kedua, didapatkan hasil bahwa pengolahan 

tahun 2016 lebih akurat dibanding hasil pengolahan tahun 2017. Hal tersebut 

dikarenakan adanya variasi konvigurasi jaringan pengolahan dan variasi jarak 

baseline yang mencolok. Selain itu dari hasil pengecekan kualitas data nilai MP 

(Multipath) dan ionospheric delay (IOD), keduanya dapat memengaruhi nilai 

akurasi dari pengolahan yang dihasilkan secara signifikan. 

 

Pada penelitian ini, data hasil pengamatan dari tiga macam receiver akan diubah 

menjadi data RINEX dan dicek kualitas datanya menggunakan software TEQC, 

kemudian jika data RINEX yang telah memenuhi kriteria dilanjutkan dengan 

pengolahan menggunakan software GAMIT/GLOBK untuk mendapatkan 

koordinat, lalu hasil pengolahan dianalisis. Koordinat diuji menggunakan uji 

statistik untuk melihat signifkansi perbedaan atara receiver. Diharapkan 

kedepannya hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memilih receiver yang baik. Diharapkan titik BM ULP2 mampu menggantikan 

fungsi dari BM ULP1 sebagai bench mark terikat global dengan lebih baik. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 
 

Permasalahan yang kerap timbul dalam pengukuran menggunakan titik BM ULP1 

disebabkan oleh objek penghalang di sekitar titik, oleh karena itu dilakukan 

pembuatan titik BM ULP2 di area yang lebih terbuka. Titik BM ULP2 perlu 

didefinisikan agar dapat digunakan sebagai titik kontrol Bench Mark. Kualitas 

receiver mempengaruhi kualitas data RINEX yang dihasilkan. Hasil analisa dapat 
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dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih receiver yang baik. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah: 

1. Berapa koordinat definitif ULP2 Unila? 

 

2. Berapa beda ketelitian posisi koordinat dari tiga macam receiver GNSS? 

 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
 

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 

 

1. Menghitung koordinat definitif ULP2. 

 

2. Menghitung beda ketelitian koordinat dari tiga macam receiver GNSS. 

 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah kedepannya hasil analisa dari penelitian 

ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika 

Universitas Lampung untuk memilih receiver yang baik. Kedepannya diharapkan 

titik BM ULP2 mampu menggantikan fungsi dari BM ULP1 sebagai bench mark 

terikat global dengan lebih baik. 

 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 
 

Pada penelitian ini memiliki batasan-batasan, yaitu: 

 

1. Lokasi penelitian titik ULP2 berada di Univesitas Lampung. 

 

2. Menggunakan data observasi RINEX ULP2. 
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3. Menggunakan 15 titik ikat IGS yang tersebar merata, yaitu: BAKO, COCO, 

CUSV, DARW, GUUG, HKSL, HKWS, KARR, KAT1, YAR3, LHAZ, 

POHN, XMIS, IISC, HYDE. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 
 

Penelitian ini mendefinisikan titik ULP2 menggunakan ITRF 2014. Lokasi 

penelitin berada di Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data RINEX 

hasil pengamatan titik ULP2 dengan durasi pengamatan selama 6 hari. Metode 

pengamatan yang digunakan ialah metode relatif statik. Penelitian ini menggunakan 

tiga macam receiver GNSS yang berbeda, yaitu Hi-Target V30, Hemisphere S321, 

dan Topcon GR-5. Titik ikat global yang digunakan, yaitu BAKO, COCO, CUSV, 

DARW, GUUG, HKSL, HKWS, KARR, KAT1, YAR3, 

LHAZ, POHN, XMIS, IISC, HYDE. Software pengolahan data yang digunakan 

adalah TEQC dan GAMIT/GLOBK versi 10.7. Perbedaan penelitian terdahulu 

selengkapnya disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Penelitian terdahulu 

 
 

No. 
Judul 

penelitian 

Penulis dan tahun 

penelitian 

Receiver yang 

digunakan 

Lokasi 

penelitian 

Metode 

pengamatan 

Durasi 

penelitian 

Software 

pengolah 

data 

 

Titik ikat 
 

Hasil penelitian 

1 Studi 

Akurasi 

Pengukuran 

GNSS Jaring 

Makro 

Tahun 2016 

dan 2017 

pada 

Pemantauan 

Bendungan 

Sermo 

Yulaikhah dan 

Muhammad Iqbal 

Taftazani (2017) 

GNSS 

Geodetik 

Trimbel 

Bendungan 

Sermo, 

Yogyakarta 

Metode 

relatif statik 

Empat 

hari 

TEQC dan 

GAMIT/G 

LOBK 

10.61 

Titik ikat 

IGS: 

BAKO, 

COCO, 

DARW, 

KARR, 

PIMO, 

GUUG, 

dan 

SHAO 

Pada penelitian ini 

didapatkan hasil yaitu: 

1. Pada strategi 

pertama dengan dua 

titik referensi IGS, 

hasil pengolahan 

tahun 2017 lebih 

akurat daripada hasil 

pengolahan tahun 

2016 yang 

dinyatakan dengan 

simpangan baku 

yang lebih kecil. 

2. Sedangkan pada 

strategi kedua, 

didapatkan hasil 

bahwa pengolahan 

tahun 2016 lebih 

akurat dibanding 

hasil pengolahan 

tahun 2017. Hal 

tersebut dikarenakan 

adanya variasi 
konvigurasi jaringan 

pengolahan dan 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
 

No. 
Judul 

penelitian 

Penulis dan tahun 

penelitian 

Receiver yang 

digunakan 

Lokasi 

penelitian 

Metode 

pengamatan 

Durasi 

penelitian 

Software 

pengolah 

data 

 

Titik ikat 
 

Hasil penelitian 

         variasi jarak baseline 

yang mencolok. 

Selain itu dari hasil 

pengecekan kualitas 

data nilai MP 

(Multipath) dan 

ionospheric delay 

(IOD), keduanya 

dapat mempengaruhi 

nilai akurasi dari 

pengolahan yang 

dihasilkan secara 
signifikan 

2 Penentuan 

Posisi 

Stasiun 

GNSS CORS 
Undip Epoch 

2015 dan 

Epoch 2016 

Berdasarkan 

Stasiun IGS 

dan SRGI 

Menggunaka 

n Perangkat 

Lunak 

Widi Hapsari 

(2013) 

GNSS 
Geodetik 

Universitas 

Diponegoro 

, Semarang 

Metode 

relatif statik 

Empat 

hari 

dibulan 

Juni, Juli, 

Agustus 

2015 dan 

empat hari 

dibulan 

Januari, 

Februari, 

Maret 

2016 

GAMIT/G 

LOBK 

10.6 

Titik ikat 

IGS: 

CNMR, 

COCO, 

DARW, 

IISC, 

PBRI, 

PIMO, 

TOW2, 

XMIS, 

dan 

YARR 

Hasil pengolahan 

menunjukan nilai 

koordinat terbaik 

pada project UDP1, 

yaitu: 

a. Koordinat 

kartesian 3D, dengan 

nilai X - 

2210748.65826 m ± 

2.11 mm, nilai Y 

5931893.19583 m ± 

4.40 mm, dan nilai Z 

-777746.10639 m ± 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
 

No. 
Judul 

penelitian 

Penulis dan tahun 

penelitian 

Receiver yang 

digunakan 

Lokasi 

penelitian 

Metode 

pengamatan 

Durasi 

penelitian 

Software 

pengolah 

data 

 

Titik ikat 
 

Hasil penelitian 

 GAMIT 10.6       Titik ikat 

SRGI: 

CBTL, 

CMAG, 

CMGL, 

CPAC, 

CPBL, 

CPWD, 

ASEM 

1.27 mm. 

b. Koordinat 

geodetic, dengan 

nilai Lintang 7° 3' 

3.0839652'' LS, dan 

Bujur 110° 26' 

23.4541749'' BT. 

c. Koordinat UTM 

Zona 49, nilai 

Easting 

438136.433362654 

m, Northing 

9220591.975206760 

m, dan Up 

243.0462061m. 

2. Berdasarkan uji 

statistik T (analisis 

pergeseran) dengan 

menggunakan selang 

kepercayaan 95% 

dengan nilai df ∞, 

nilai t-tabel 1,96. 

Terjadi pergeseran 

antara tahun 2015 
terhadap tahun 2016, 

pada semua project. 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
 

No. 
Judul 

penelitian 

Penulis dan tahun 

penelitian 

Receiver yang 

digunakan 

Lokasi 

penelitian 

Metode 

pengamatan 

Durasi 

penelitian 

Software 

pengolah 

data 

 

Titik ikat 
 

Hasil penelitian 

         3. Dalam 

perhitungan velocity 

rate, dihasilkan nilai 

velocity rate dengan 

ketelitian terbaik, 

yaitu dengan nilai Vx 
-0.02258 m ±3.53 

mm, Vy -0.01065 

±6.52 mm, Vz - 

0.01089 ±2.36 mm 

3 Analisis 

Pengaruh 

Multipath 

dari 

Topografi 

Terhadap 

Presisi 

Pengukuran 

GNSS 

dengan 

Metode 

Statik 

Indira Nori 

Kurniawan, 

Bambang Darmo 

Yuwono, L.M 

Sabri (2019) 

GNSS 

Topcon 

Hiper Gb dan 

Topcon 

Hiper SR 

Wilayah 

Bukit 

Diponegoro 
, Semarang 

Metode 

relatif statik 

24 jam TEQC 

dan 

TopconTo 

ols 

Titik ikat 

CORS 

lokal 

UDIP 

Berdasarkan hasil 

pengolahan 

didapatkan bahwa: 

1. Multipath dari 

topografi tidak 

mempengaruhi 

presisi horizontal 

pengukuran GNSS 

dibuktikan dengan 

uji F (Fisher) tidak 

adanya perbedaan 

yang signifikan 

antara sesi 1 dan sesi 

2. 
2. Pengaturan anti 

multipath pada 

pengukuran tidak 

mempengaruhi 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
 

No. 
Judul 

penelitian 

Penulis dan tahun 

penelitian 

Receiver yang 

digunakan 

Lokasi 

penelitian 

Metode 

pengamatan 

Durasi 

penelitian 

Software 

pengolah 

data 

 

Titik ikat 
 

Hasil penelitian 

         presisi horizontal 

dibuktikan dengan 

uji F (Fisher) tidak 

adanya perbedaan 

yang signifikan 

antara sesi 1 dan sesi 

2. 

3. Penghilangan 

satelit pada data 

pengukuran GNSS 

dibuktikan dengan 

uji F (Fisher) tidak 

adanya perbedaan 

yang signifikan dari 

presisi horizontal 

pengukuran titik 

observasi dan juga 

titik simulasi 

4 Penentuan 

Koordinat 

Stasiun 

GNSS CORS 

GMU1 

dengan 

Kombinasi 
Titik Ikat 

GPS Global 

Sri Rezki Artini 

(2014) 

Receiver 

GNSS 
Universitas 

Gadjah 

Mada, 

Yogyakarta 

. 

Metode 

statik 

7 hari GAMIT/ 

GLOBK 

7 titik ikat 

IGS, yaitu 

DGAR, 

GUAM, 

IISC, 

KARR, 

PIMO, 

TOW2 
Dan 11 

Penelitian ini 

menghasilkan 

koordinat kartesian 

3D dari stasiun 

GNSS CORS GMU1 

pada tahun 2012 

menggunakan 
kombinasi titik ikat 

global dan 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
 dan Regional       titik ikat 

regional, 

yaitu 

BORA, 

BORB, 

BORC, 

BORD, 

BAKO, 

CJPR, 

CDNP, 

CSRJ, 

SAMP, 

CBAL, 

CBIT 

regional adalah X 

(m) = -2200206,970 
m ± 26,06 

mm; Y (m) = 

5924895,455 m ± 

26,13 mm; Z (m) = 

-855932,576 m ± 

191,11 mm. Pada 

penelitian ini 

disampaikan 

pembahasan 

mengenai hasil 

pengolahan berupa 

panjang baseline dan 

ketelitiannya. 

Ketelitian baseline 

yang terbentuk 

dari stasiun BORB 

ataupun baseline 

yang menuju 

stasiun BORB yaitu 

berkisar antara 8,78 

mm 

(stasiun KARR ke 

stasiun BORB) 

sampai dengan 

15,85 mm (stasiun 

GUAM ke stasiun 

BORB). Hal 
ini dikarenakan data 

pengamatan GPS 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
         stasiun BORB pada 

beberapa DOY tidak. 
penuh 23.99 ≈ 24 

jam. Perbedaan 
koordinat pengolahan 

project 

kombinasi dan project 

global menghasilkan 

komponen sumbu X, 

Y, dan Z mempunyai 

perbedaan sampai 

fraksi centimeter yaitu 

masingmasing 

sebesar 2,464 cm, 

2,334 cm, dan 19,024 

cm. 

Hasil uji-t koordinat 

kartesian 3D 

menunjukkan 

bahwa secara statistik 

perbedaan koordinat 

pada 

komponen sumbu X, 

Y, dan Z hasil 

pengolahan 

project kombinasi tidak 

ada perbedaan secara 

signifikan 

dibandingkan dengan 

hasil pengolahan 
project global. 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
5 Korelasi 

Kualitas 

Data Hasil 

Pengamatan 

GNSS dari 

Pengecekan 

TEQC dan 

Presisi 

Koordinat 

Yulaikhah, 

Subagyo 

Pramujijoyo, 

Nurrohmat 

Widjajanti (2018). 

Receiver 
GNSS 

Bendungan 

Sermo, 

Yogyakarta 

Metode 

statik 

±72 jam TEQC 

dan 

GAMIT/ 

GLOBK 

Titik ikat 

CORS 

BIG, 

yaitu 

CBTL, 

CKBM, 

CMGL, 

CPBL, 

CPKL, 

CPTS, 

CPWD, 

CSEM, 

dan 

CSLO. 

Diantara ketiga 

parameter kualitas 

data pengamatan 

GNSS, efek 

multipath, efek 

atmosfer dan tingkat 

perekaman data, 

parameter tingkat 

perekaman data 

memiliki korelasi 

paling kuat terhadap 

ketelitian koordinat 

dan bertanda negatif 

yaitu dengan 

koefisien korelasi 

berkisar -0,7 sampai 

dengan -0,9. Tingkat 

perekaman data 

pengamatan 

merupakan rasio 

antara jumlah data 

pengamatan yang 

terekam terhadap 

jumlah pengamatan 

yang mungkin. Salah 

satu faktor yang 

mempengaruhi 

tingkat perekaman 

data pengamatan 
adalah kondisi 

obstruksi di 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
         lapangan. Oleh 

karena itu pada 

penentuan lokasi titik 

pengamatan GNSS 

kondisi obstruksi di 

sekitarnya perlu lebih 

diperhatikan dan 

diprioritaskan. 

Meskipun demikian, 

tidak menutup 

kemungkinan delay 

akibat ionosfer atau 

multipath juga dapat 

mempengaruhi 

(menurunkan) 

tingkat perekaman 

data. Efek atmosfer 

memiliki korelasi 

yang lebih kuat 

dibandingkan 

multipath, oleh 

karena itu perlu 

menerapkan model 

matematik tertentu 

pada proses 

pengolahan data 

pengamatan GNSS. 

Untuk mendapatkan 

hasil yang lebih 
akurat, perlu 

dilakukan analisis 
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Tabel 1. Lanjutan 

 
         korelasi 

menggunakan jumlah 

stasiun pengamatan 
yang lebih banyak. 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berada pada penggunaan receiver, 

lokasi penelitian, durasi pengamatan, titik ikat yang digunakan dan hasil penelitian. Pada penelitian ini menekankan pada hasil koordinat 

definitif menggunakan tiga macam receiver GNSS ynag berbeda. 
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2.2 GNSS (Global Navigation Satellite System) 

 
 

GNSS atau Global Navigation Satellite System merupakan teknologi yang 

digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi (lintang, bujur, dan ketinggian) 

serta waktu dalam satuan ilmiah di bumi. Satelit akan mentransmisikan sinyal radio 

dengan frekuensi tinggi yang berisi data waktu dan posisi yang dapat diambil oleh 

penerima yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui lokasi dimanapun di 

permukaan bumi (Hapsari, 2016). GNSS terdiri dari beberapa sistem satelit, yaitu 

GPS milik Amerika Serikat, GLONASS milik Eropa, dan COMPASS milik China. 

GLONASS merupakan sebuah sistem navigasi satelit yang dibangun oleh 

pemerintah Rusia saat ini memiliki satelit aktif. GLONASS memiliki kriteria kerja 

yang identik dengan GPS. Teknologi saat ini memungkinkan untuk 

mengkombinasikan sistem navigasi beberapa satelit. Memadukan beberapa sistem 

navigasi pada pengukuran suatu titik di permukaan bumi akan meningkatan 

keakuratan pengukuran (Hapsari, 2016). 

 

Pada tahun 1973 GPS (Global Positioning Sistem) diciptakan pertama kali oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai alat mendukung sistem posisi 

navigasi militer. Seiring berjalannya waktu penggunaan GPS tidak hanya 

digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika namun mulai digunakan oleh 

masyarakat sipil. Pada saat ini angka penggunaan GPS oleh masyarakat sipil lebih 

banyak daripada pengguna militer. Hal tersebut dikarenakan GPS memberikan 

posisi dengan keakuratan relatif tinggi dari 10m+ hingga ke milimeter, kekuatan 

sinyal yang dapat menembus udara, tanah, laut, dan tahan oleh segala cuaca dan 
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dapat bekerja 24 jam sehari. Selain itu, informasi yang dihasilkan berupa informasi 

tiga dimensi baik vertikal maupun horizontal (Lestari, 2006). 

 
 

2.3 Metode Penentuan Posisi dengan GPS 

 
 

Konsep yang digunakan dalam penentuan posisi dengan GPS adalah reseksi, yaitu 

pengamatan kebelakang dengan jarak secara simultan ke beberapa satelit GPS yang 

koordinatnya telah diketahui (Abidin, 2000). Posisi yang diberikan oleh GPS adalah 

posisi tiga dimensi, yaitu X, Y, Z ataupun L, B, h yang dinyatakan dalam datum 

WGS (World Geodetic System) 1984. Dengan adanya GPS, titik yang akan 

ditentukan posisinya bisa diam (static positioning) ataupun bergerak (kinematik 

positioning). Posisi suatu titik dapat ditentukan dengan menggunakan satu receiver 

GPS terhadap pusat bumi dengan menggunakan metode Absolute (point 

positioning) atau terhadap titik lainnya yang telah diketahui koordinatnya (monitor 

station) dengan menggunakan metode Differential (relative positioning) yang 

minimal menggunakan dua receiver GPS. GPS juga dapat menghasilkan posisi 

secara instan (real-time) ataupun sesudah pengamatan setelah data pengamatannya 

di proses secara lebih ekstensif (post processing) yang biasanya dilakukan untuk 

mendapatkan ketelitian yang lebih baik (Abidin, 2000). 
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Gambar 1. Metode penentuan posisi dengan GPS (SNI 19-6724, 2002). 
 

 

 

 

Gambar 2. Penentuan posisi secara absolut (Bashit, 2014). 
 

 

 

 

Gambar 3. Penentuan posisi secara diferensial (Bashit, 2014). 
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2.4 Proses Pengurangan (Differencing) Data GPS 

 
 

Proses differencing merupakan proses pengurangan antara data pengamatan. 

Pengurangan (differencing) antar data pengamatan GPS bisa dilakukan dalam 

berbagai macam metode. Metode pengurangan yang dikenal ialah pengamatan one-

way (OW), single difference (SD), double-difference (DD), dan triple- difference 

(TD). Proses pengurangan data mempunyai konsekuensi baik yang positif maupun 

negatif. Konsekuensi dari pengurangan data ialah meengeliminasi atau mereduksi 

efek dari sebagian kesalahan dan bias, mengurangi kuantitas dari data pengamatan, 

membuat hasil pengamatan berkorelasi secara metematis, meningkatkan level noise 

dari data pengamatan (Abidin, 2000). 

 
 

2.4.1 Data pengamatan single-difference (SD) 

 
 

Data pengamatan SD merupakan selisih antara dua data pengamatan one-way 

(OW). Dalam hal ini dua data OW ditransform menjadi satu data pengamatan SD. 

Transformasi tersebut dapat dilihat pada persamaan 2.1 berikut ini (Abidin, 2000): 

Δϕi   = ϕi (t ) - ϕi (t ) .................................................................... Persamaan 2.1 

 
Keterangan: 

 

Δϕi
12: data pengamatan SD 

ϕi
2 : data pengamatan OW1 

ϕi
1 : data pengamatan OW2 

t1=t2: waktu pengamatan 
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Gambar 4. Pengamatan satelit single-difference (Abidin, 2000). 

 

 

Pengamatan data single-difference berfungsi untuk mengeliminasi kesalahan jam 

satelit, mereduksi kesalahan orbit dan bias ionosfer (untuk baseline yang tidak 

terlalu panjang) (Abidin, 2000). 

 
 

2.4.2 Data pengamatan double-difference (DD) 

 
 

Data pengamatan DD merupakan selisih dari dua data pengamatan SD. Dalam hal 

ini empat data OW ditransform menjadi satu data pengamatan DD. Transformasi 

disajikan dalam bentuk persamaan 2.2 (Abidin, 2000): 

Δ2ϕij   = Δ2ϕj   - Δ2ϕi ....................................................................... Persamaan 2.2 

 
Keterangan: 

 

Δ2ϕij
12: data pengamatan DD 

Δ2ϕj
12: data pengamatan SD satelit j 

Δ2ϕi
12: data pengamatan SD satelit i 
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Gambar 5. Pengamatan satelit double-difference (Abidin, 2000). 

 

 

Pada data pengamatan double-difference ini kesalahan jam receiver dan jam satelit 

dieliminasi, efek kesalahan orbit dan bias ionosfer direduksi, ambiguitas fase tetap 

harus diestimasi, level noise meningkat 2 kali, dan biasanya data pengamatan ini 

merupakan data yang umum digunakan dalam pengamatan GPS (Abidin, 2000). 

 
 

2.4.3 Data pengamatan triple-difference (TD) 

 
 

Data pengamatan TD merupakan selisih antara dua data pengamatan DD. Jadi 

dalam hal ini terdapat delapan OW yang ditransform menjadi satu TD. 

Transformasi disajikan dalam bentuk persamaan 2.3 (Abidin, 2000): 

Δ3ϕij (t ,t ) = Δ2ϕij   (t ) - Δ2ϕij (t ) .............................................. Persamaan 2.3 

 
Keterangan: 

 

Δ3ϕij
12 (t2,t1): data pengamatan TD 

Δ2ϕij
12 (t2) : data pengamatan DD epoch 2 
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Δ2ϕij
12(t1): data pengamatan DD epoch 1 

 

 

 
 

 
Gambar 6. Pengamatan satelit triple-difference (Abidin, 2000). 

 

 

Data pengamatan triple-difference mengeliminasi kesalahan jam receiver dan jam 

satelit, mengeliminasi ambiguitas fase dari pengamatan fase dengan catatan tidak 

terjadi cycle slip antara kedua epoch. Mereduksi efek kesalahan orbit dan bias 

ionosfer. Data pengamatan TD dapat digunakan untuk mengedit cycle slip secara 

otomatis. Biasanya digunakan untuk penentuan harga pendekatan dari vektor 

baseline dalam proses pengestimasian posisi dengan GPS (Abidin, 2000). 

 
 

2.5 Bias dan Eror pada Pengukuran GNSS 

 

 
Pengukuran GNSS tidak terlepas dari kesalahan. Kesalahan pada pengukuran GNSS 

dapat berasal dari dua faktor, yaitu bias dan eror. Berikut penjelasan. 
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2.5.1. Bias pada pengukuran GNSS 

 
 

Pada dasarnya, bias pada pengukuran dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelas, 

yaitu bias berdasarkan satelit, bias berdasarkan receiver, dan bias propagasi sinyal 

(Lestari, 2006). 

1. Bias berdasarkan satelit terdiri dari bias orbit satelit dan bias jam satelit. Bias 

orbit satelit adalah bias yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara posisi dan 

kecepatan satelit yang sebenarnya dengan prediksi ephemeris broadcast itu 

sendiri. Perbedaan ini, mempengaruhi keakuratan dari seluruh prosedur 

perhitungan. Bias jam satelit adalah perbedaan antara waktu jam satelit dengan 

waktu GPS yang sebenarnya. Walaupun jam GPS menggunakan kualitas 

cesium dan atom ribidium clocks yang tinggi sebagai time keeping dan menjaga 

sinyal tetap terhubung, namun seiring berjalannya waktu kesalahan jam tidak 

bisa dihindari. Bias jam satelit dapat dikurangi dengan cara melakukan 

pengukuran yang berbeda menggunakan dua receiver. Pada saat pengukuran 

tersebut bias jam satelit akan lebih banyak berkurang menggunakan algoritma 

single difference daripada algoritma one way (Lestari, 2006). 

2. Bias berdasarkan receiver adalah efek dayaguna dari receiver itu sendiri. 

 

Efek-efek yang dihasilkan, yaitu bias jam receiver, bias inter-channel, variasi 

 

center phase pada anten dan receiver noise (Lestari, 2006). 

 

3. Bias propagasi sinyal terjadi saat sinyal berjalan dari satelit menuju receiver 

melewati lapisan atmosfer (ionosfer dan troposfer). Elektron bebas yang ada di 

ionosfer menciptakan pelambatan pada modulasi sinyal disebut dengan Pseudo 

Random Noise atau PRN code (Lestari, 2006). 
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2.5.2. Eror pada pengukuran GNSS 

 
 

Efek Multipath merupakan faktor pertama penyebab eror pada pengukuran GNSS. 

Multipath adalah eror yang terjadi karena sinyal pantul yang masuk ke receiver 

anten. Sinyal GNSS dapat dipantulkan oleh bangunan, permukaan logam, air atau 

tahan didekat receiver. Efek eror yang penting lainnya dalah loss of clock. Loss of 

clock adalah kondisi dimana sinyal dari satelit yang terhambat sementara oleh objek 

atau tertabrak dengan sinyal lain. Pada saat itu akan terjadi lompatan pada 

pengukuran, lompatan pada pengukuran saat loss of clock disebut dengan cycle slip. 

Cycle slip harus diperbaiki di dalam carrier phase pada tahap pengolahan data 

(Lestari, 2006). 

 
 

2.6 Klasifikasi Receiver GPS 

 
 

Receiver GPS diklasifikasikan berdasarkan fungsi, data yang direkam, jumlah 

kanal, ataupun penggunanya (Abidin, 2000). Klasifikasi berdasarkan fungsi dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu receiver untuk penentuan posisi dan untuk penentuan 

waktu. Receiver untuk penentuan posisi dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe 

navigasi, tipe pemetaan dan tipe geodetik. Tipe yang menghasilkan posisi paling 

baik adalah tipe geodetik. Receiver tipe geodetik merupakan tipe receiver yang 

relatif mahal dari tipe navigasi dan tipe pemetaan. Tipe geodetik memilki teknologi 

paling canggih dan menghasilkan data yang paling presisi. Kemampuan dalam 

menangkap sinyal dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe satu frekuensi dan dua 

frekuensi dimana satu frekuensi artinya hanya menangkap frekuensi L1 dan dua 

frekuensi dapat menangkap  frekuensi L1 dan L2. Receiver tipe geodetik 
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umumnya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang menuntut ketelitian relatif tinggi 

seperti penentuan titik kontrol geodesi, pemantauan deformasi, dan studi 

geodinamika (Abidin, 2000). 

 
 

2.7 International GNSS Service (IGS) 

 
 

IGS merupakan badan multi nasional yang menyediakan data GNSS, informasi 

ephemeris (orbit) serta data pendukung penelitian geodetik dan geofisik. IGS 

sebagai komponen dari Global Geodetic Observation System yang mengoperasikan 

jaringan global stasiun GNSS. ITRF direalisasikan oleh jaring IGS permanen 

berupa stasiun-stasiun pengamatan GNSS yang ada di seluruh dunia dan beroperasi 

secara kontinu. Penggunaan stasiun IGS dalam pengukuran geodetik dapat 

memberikan posisi relatif yang sesuai dengan ITRF. Data IGS dapat diunduh secara 

gratis melalui http://igscb.jpl.nasa.gov. Persebaran stasiun igs dapat dilihat melalui 

website www.igs.org/network. 

 

 

 

Gambar 7. Sebaran staiun IGS. 

http://igscb.jpl.nasa.gov/
http://www.igs.org/network
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2.8 ITRF (International Terrestrial Reference Frame) 

 
 

ITRF atau International Terrestrial Reference Frame adalah sistem referensi 

koordinat global yang merupakan realisasi dari ITRS (International Terrestrial 

Reference Frame, 2019). ITRF dibangun oleh 4 badan, yaitu VLBI, SLR, GNSS, 

dan DORIS. ITRF direalisasikan pertama kali pada tahun 1988 yang diperbaharui 

secara terus menerus. ITRF merupakan sekumpulan titik-titik stasiun referensi 

diseluruh dunia. ITRF 2008 adalah ITRF yang dipublikasikan pada tahun 2008 oleh 

EIRS, dimana nilai koordinatnya mengacu pada epoch 2005, dan yang terbaru ialah 

ITRF 2014 yang mengacu pada epoch 2010 (International Terrestrial Reference 

Frame, 2019). 

 
 

2.9 Transformasi Antar ITRF 

 

Pergerakan bumi yang sifatnya dinamis menyebabkan posisi titik-titik ITRF selalu 

berubah sehingga kerangka referensi ini terus diperbarui. ITRF terbaru saat ini 

adalah ITRF 2014 dari 11 realisasi ITRS yang didirikan pada tahun 1988. Tiap versi 

ITRF terdiri dari titik-titik koordinat (X, Y, Z) dan data pergeseran (V , V , V ) dan 

direferensikan pada epoch tertentu. Versi terbaru ITRF 2014 menggunakan epoch 

2010. Transformasi koordinat antar versi ITRF dapat dilakukan menggunakan nilai-

nilai parameter transformasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari proses perhitungan 

menggunakan data pengamatan stasiun-stasiun ITRF. Distribusi stasiun yang 

digunakan dalam transformasi ITRF 2014 ke ITRF 2008 dapat dilihat pada gambar 

8. 
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Gambar 8. Stasiun untuk transformasi antara ITRF 2014 dan ITRF 2008 

(http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2014/). 

 

 

Nilai parameter transformasi global dari ITRF 2014 ke 2008 dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

 
Tabel 2. Parameter transformasi dari ITRF 2014 ke ITRF 2008 epoch 2010. 

 
 

 Parameter Transformasi 

Parameter  
(mm) 

 
(mm) 

 
(mm) 

D 

(ppb) 

 
(,001”) 

 
(,001”) 

 
(,001”) 

 1,6 1,9 2,4 -0,02 0,000 0,000 0,000 

+/- 0,2 0,1 0,1 0,02 0,006 0,006 0,006 

Rates  
(mm) 

 
(mm) 

 
(mm) 

D 

(ppb/y) 

 
(,001”/y) 

 
(,001”/y) 

 
(,001”/y) 

 0,0 0,0 -0,01 0,03 0,000 0,000 0,000 

+/- 0,2 0,1 0,1 0,02 0,006 0,006 0,006 

Sumber: http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2014/ 
 

 

 

 

Model transformasi 14 parameter dapat digunakan untuk transformasi koordinat 

yang terikat dengan datum/kerangka referensi global pada waktu tertentu (t) ke 

http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2014/)
http://itrf.ensg.ign.fr/ITRF_solutions/2014/
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koordinat dengan datum/kerangka referensi global yang berbeda pada waktu 

tertentu (t). Model transformasi ini mempertimbangkan dua faktor, yaitu datum 

(asal, orientasi dan skala) dan waktu (Hassan et al, 2017). Secara matematis model 

transformasi 14 parameter untuk transformasi koordinat antar datum/kerangka 

referensi dapat dilihat pada persamaan 2.4. 

 

X(t)ₓₓ = T + ds.X(tₒ)ᵧᵧ + K . X(tₒᵧ)ᵧᵧ + X(tₒᵧ)ᵧᵧ + [T̄̄ ̄̄  + d̄̄  s.X(tₒᵧ)ᵧᵧ + K . X (tₒᵧ)ᵧᵧ + 

 

X̄̄  (tₒᵧ)ᵧᵧ] (t - tₒₓ) ............................................................................... Persamaan 2.4 

 
 

Model matematis untuk transfomasi koordinat dari epoch t ke epoch tₒ dapat dilihat 

pada persamaan 2.5. 

X(t) = X(tₒ) + (t - tₒ) (v(tₒ)) ................................................................. Persamaan 2.5 

 

Dimana, 

 

X(t)ₓₓ : vektor posisi kerangka referensi xx pada epoch t 

 

X(t)ᵧᵧ : vektor posisi kerangka referensi yy pada epoch t 

 

X(tₒᵧ)ᵧᵧ dan X̄̄  (tₒᵧ)ᵧᵧ : vektor posisi dan kecepatan kerangka referensi yy pada epoch 

 

acuan tₒᵧ 
 

tₒₓ : epoch acuan dari kerangka referensi xx 

 

T, ds, K, T̄̄  , ds, K̄̄  : 14 parameter transformasi antar kerangka referensi. 

X(t) : vektor posisi epoch t 

X(tₒ) : vektor posisi epoch tₒ 
 

v(tₒ) : vektor kecepatan 
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2.10 TEQC (Translating, Editing, Quality Checking) 

 
 

TEQC atau Translation, Editing, Quality Checking merupakan perangkat lunak tak 

berbayar milik UNAVCO. Sesuai dengan namanya, program ini memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu mengkonversi dari format asli biner ke format standar Receiver 

Independent Exchange (RINEX), mengedit file RINEX, dan pengecekan kualitas 

data sebelum post processing. Secara lebih detil program ini dapat digunakan untuk 

(Yulaikha, 2018): 

1. Konversi data pengamatan berformat asli biner tertentu (misalnya, Trimble * 

 

.dat) ke format RINEX. 

 

2. Pengecekan file atau file RINEX untuk memenuhi spesifikasi RINEX versi 2 

sebagai contoh, field header yang harusnya muncul namun tidak ada, dapat 

diidentifikasi. 

3. Memodifikasi dan menyunting field header RINEX yang ada di file. 

 

4. Memeriksa kualitas file RINEX yang valid. 

 

5. Memotong jendela pengamatan, atau memotong data pengamatan menjadi dua 

atau lebih file RINEX. 

6. Membuat file RINEX baru dengan interval sampel yang lebih panjang, 

misalnya dari 1 detik sampai 30 detik. 

 

Algoritma dasar yang digunakan dalam TEQC untuk cek kualitas mengikuti 

persamaan yang sama dengan yang digunakan dalam program QC UNAVCO. 

Pengukuran fase dan pseudorange dimodelkan dengan persamaan (Yulaikha, 

2018): 
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. 

. 

 

 

 
 

) − + + + ...................................... Persamaan 2.6 

) − + + ................................................ Persamaan 2.7 
 

 

Dalam hal ini: 

 

Li : data fase yang dapat diamati untuk frekuensi i (RINEX LI atau L2) 

 

Pi : data pseudorange yang dapat diamati untuk frekuensi i (RINEX P1 atau 

P2) 

R : jarak antara satelit dan antena 

c : kecepatan cahaya 

dtr : kesalahan jam receiver 

 

dts : kesalahan jam satelit 

 

Ii : kesalahan ionosfer untuk frekuensi i 

N : penundaan atmosfer netral 

mi : multipath fase untuk frekuensi i 

 

Mi : multipath pseudorange untuk frekuensi i 

 

ηiλi : ambiguitas fase panjang gelombang integer untuk frekuensi i 

 

Pengecekan file data pengamatan dalam format RINEX yang digunakan sebagai 

input dalam pengolahan dilakukan dengan perangkat lunak TEQC metode qc- full, 

dimana proses pengecekan melibatkan file observasi yang berekstensi *.yyo serta 

file navigasi (GPS) yang berekstensi *.yyn. Hal ini agar diperoleh informasi yang 

lengkap mengenai kondisi dan kualitas data. Selain itu dengan menggunakan 

metode qc-full, TEQC dapat memperoleh informasi mengenai posisi satelit yang 

terekam pada data pengamatan. Berikut contoh hasil screen output dari QC-Full 

(Estey, 2014): 

= +   ( 

+   ( 

+ 

= + 
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Gambar 9. Contoh screen output hasil QC (Estey, 2014). 

 

 

Screen output dari QC-Full di atas menampilkan ASCII time plot dan ringkasan 

summary. Hasil QC-Full disajikan dalam bentuk simbol-simbol dimana simbol 

tersebut merupakan code kejadian yang direkam oleh receiver selama pengamatan. 

Simbol-simbol tersebut dapat berarti baik dan dapat berarti buruk, berikut 

pengertian simbol-simbol (Estey, 2014): 

C : clock slip, adalah MP1 dan MP2 slips yang terjadi pada semua satelit saat 

observasi berlangsung (tracked). 

m : mirip dengan clock slip namun MP1 dan MP2 slips hanya terjadi pada beberapa 

satelit (tidak semua satelit). 
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I : ionospheric delay, yaitu terjadinya keterlambatan sinyal dari satelit 

menuju receiver akibat efek ionosfer. 

M : MP1 dan MP2 slips, yaitu slip akibat multipath pada kedua MP1 dan 

MP2. 

1 : MP1 slip, yaitu slip akibat efek multipath yang terjadi pada MP1 saja. 

 

2 : MP2 slip, yaitu slip akibat efek multipath yang terjadi pada MP2 saja. 

 

- : Satelit berada di atas elevation mask namun tidak ada data yang terekam 

oleh receiver. 

+ : satelit telah berada di bawah elevation mask dimana set of phase telah 

komplit dan code data telah terkumpul. 

^ : satelit telah berada di bawah elevation mask dimana  partial of phase 

 

telah komplit dan code data telah terkumpul. 

 

. : phase dan/atau code data untuk SV adalah hanya L1 dan C/A & A/S 

mati. Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 

: : phase dan/atau code data untuk SV adalah hanya L1 dan P1 & A/S mati. 

 

Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 

 

~ : phase dan/atau code data untuk SV adalah L1, C/A, L2, P2 & A/S mati. 

 

Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 

 

* : phase dan/atau code data untuk SV adalah L1, P1, L2, P2 & A/S mati. 

 

Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 

 

, : phase dan/atau code data untuk SV adalah hanya L1 dan C/A & A/S 

hidup. Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 

; : phase dan/atau code data untuk SV adalah hanya L1 dan P1 & A/S hidup. 

 

Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 
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o      : phase dan/atau code data untuk SV adalah L1,C/A, L2, P2 & A/S hidup. 

 

Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 

 

y : phase dan/atau code data untuk SV adalah L1, P1, L2, P2 & A/S hidup. 

 

Jika qc full satelit berada di atas elevation mask. 

 

L : Loss of lock, indikator diatur oleh receiver untuk L1 dan/atau L2. 

 

_ : satelit berada diantara horizon dan elevation mask dengan tidak ada data 

terekam oleh receiver. 

‘ ‘ : blank atau tidak ada satelit yang terekam. 

 
 

Pengecekan data dilakukan untuk mengetahui kualitas suatu data. Ada beberapa 

parameter yang harus terpenuhi agar data dapat dikualifikasikan baik diantaranya 

adalah (Yulaikha, 2018): 

1. Nilai MP1 dan MP2 kurang dari 0,5 m. 

 

2. Nilai IOD slips kurang dari 100. 

 

3. Nilai IOD or MP slips kurang dari 100. 

 

4. Tingkat perekaman data, semakin mendekati 100% semakin baik. 

 
 

Nilai MP1 dan MP2 atau efek multipath merupakan kombinasi linear antara 

pengamatan pseudorange dan carrier phase, yang menunjukkan multipath 

pseudorange L1 untuk pengamatan kode C/A atau P, dan multipath pseudorange 

L2 untuk pengamatan kode P. Nilai ini menunjukkan rata-rata (RMS) multipath 

MP1 dan MP2 dalam meter. Pada metode qc-full nilai MP1 dan MP2 adalah saat 

pengamatan berada di atas elevation mask. Pada TEQC, MP1 dan MP2 dimodelkan 

dengan persamaan berikut (Yulaikha, 2018): 
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= − + 
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+ 
−

 

+ − + 
− 

+ 
− ...................................... 

Persamaan 2.8 

= − 
− 

+ 
− 

− 

+ − 
− 

+ 
− 

− ....................................... Persamaan 2.9 

 

2.11 GAMIT/GLOBK 

 
 

GAMIT/GLOBK adalah software analisis GPS yang dikembangkan oleh beberapa 

instansi seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard- 

Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), Scripps Institution of Oceanography 

(SIO), dan Australian National University. Software ini dikembangkan untuk 

keperluan memperkirakan kecepatan deformasi dan koordinat stasiun GPS, 

stochastic atau representasi fungsional pasca deformasi seismic, pengaruh 

keterlambatan atmosfer, orbit satelit, dan perhitungan parameter orientasi bumi 

(Herring dkk, 2006). 

 

2.11.1 GAMIT 

 
 

GAMIT merupakan perangkat lunak ilmiah fully automatic processing untuk 

menganalisis data GPS yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk melakukan 

perhitungan posisi tiga dimensi dan satelit orbit. Perkembangan IGS 

memungkinkan adanya perkembangan pengolahan data GPS secara otomatis. Pada 

proses perhitungan posisi tiga dimensi, GAMIT melibatkan data pengamatan 

stasiun-stasiun kontinyu di seluruh dunia termasuk IGS. Perataan jaring 

= 

= 
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menggunakan perangkat lunak GAMIT menggunakan teknik double difference. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan prinsip hitung kuadrat terkecil 

parameter. GAMIT membutuhkan beberapa macam input data yang digunakan 

untuk menjalankan proses pengolahannya, yaitu (Herring dkk, 2006): 

1. Raw data dari data pengamatan GPS. 

 

2. L-file atau file yang berisi koordinat dari semua stasiun pengamatan GPS 

digunakan. 

3. File station.info berisi informasi stasiun-stasiun yang digunakan, seperti 

tempat/lokasi stasiun, tinggi antena, model antena, model receiver, waktu 

pengamatan (tahun, DOY (day of year), start dan stop pengamatan), serta 

firmware yang digunakan oleh receiver. 

4. File session.info atau file yang berisi sesi dari data yang akan diolah. 

 

Informasi yang tercantum antara lain (tahun, DOY, sesi pengamatan, 

 

sampling rate, epok, dan nomor-nomor satelit). 

 

5. File navigasi bisa berupa RINEX (Receiver INdependent Exchange Format), 

Navigation Messages maupun ephemeris yang disediakan IGS. 

6. File sestbl memuat control table mengenai karakteristik proses yang 

dieksekusi oleh GAMIT. 

7. File sittbl digunakan untuk memberikan konstrain pada setiap stasiun 

pengamatan GPS yang digunakan. 

8. File GPS ephemeris yang didapat dari IGS dalam format SP3. 

 
 

Setelah memiliki data input tersebut, vitur automatic batch processing dari GAMIT 

dapat dijalankan. Hasil akhir dari proses pengolahan GAMIT, yaitu (Herring dkk, 

2006): 
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1. Q-file, yaitu memuat semua informasi hasil pengolahan data pengamatan GPS 

dengan GAMIT. 

2. H-file, yaitu berisi hasil pengolahan dengan Lossely Constraint Solutions yang 

berupa parameter-parameter yang digunakan serta matriks varian kovarian 

yang nantinya akan digunakan saat melakukan automatic batch processing. 

3. Autcln.summary-file, yaitu yang terdiri atas fileautcln.prefit.sum dan 

autcln.post.sum. Kedua file tersebut berisi data statistik hasil editing dengan 

autcln. 

 
 

2.11.2 GLOBK 

 
 

GLOBK merupakan suatu paket program yang dapat mengkombinasikan data 

survei terestris dan ekstraterestris. File input pada pengolahan GLOBK adalah 

matriks kovarian dari data koordinat stasiun, parameter rotasi bumi, parameter 

orbit, dan koordinat hasil pengamatan lapangan (Herring dkk, 2006). File yang 

digunakan untuk pengolahan GLOBK adalah H-file yang merupakan hasil 

pengolahan GAMIT. GLOBK dapat mengkombinasikan hasil pengolahan data 

pengamatan harian untuk menghasilkan koordinat stasiun rata-rata dari pengamatan 

multi-days, mengkombinasikan hasil pengamatan selama bertahun- tahun untuk 

menghasilkan koordinat stasiun, dan melakukan estimasi koordinat stasiun dari 

pengamatan individual yang digunakan untuk menghasilkan time series koordinat. 

Terdapat beberapa metode aplikasi yang dijalankan menggunakan GLOBK, yaitu 

(Herring dkk, 2010): 
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1. Mengkombinasikan hasil pengolahan individual untuk menghasilkan koordinat 

stasiun rata-rata dari pengamatan yang dilakukan lebih dari satu hari. 

2. Mengkombinasikan hasil pengamatan selama bertahun-tahun untuk 

menghasilkan koordinat stasiun pengamatan. 

3. Melakukan estimasi koordinat stasiun dari pengamatan individual, yang 

digunakan untuk menggeneralisasikan data runut waktu (time series) dari 

pengamatan teliti harian atau tahunan. 

 

Ada beberapa hal yang tidak dapat dijalankan oleh GLOBK antara lain (Herring 

dkk, 2010): 

1. Tidak dapat membuat sebuah model linier karena terdapat banyak proses 

perataan yang dijalankan pada koordinat stasiun dan parameter orbit. 

2. GLOBK tidak dapat menghilangkan atau memanipulasi cycle slips pada 

pengamatan GPS, data pengamatan yang buruk dan atmospheric delay 

modelling errors. 

3. GLOBK tidak dapat menyelesaikan atau resolving ambiguitas fase.MIN. 

 
 

2.12 Uji Statistik 

 
 

Uji signifikansi beda parameter digunakan untuk mengetahui apakah dari dua nilai 

yang diuji berbeda secara signifikan. Uji ini menggunakan uji t dengan derajat 

kebebasan, dan tingkat kepercayaan tertentu. Pengujian dilakukan dengan cara 

menghitung beda dua parameter dibagi dengan akar kuadrat masing-masing 

simpangan bakunya. Berikut model matematis yang digunakan (Ulinnuha, 2014): 
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.....................................................................................Persamaan 2.10 
 

 

| 
 

Keterangan rumus: 

 

T : nilai t-hitung 

 

tdf,α/2 : distribusi t pada tabel t dng tingkat kepercayaan sebesar α 

 

xi : hasil hitungan parameter kala pertama 

xii : hasil hitungan parameter kala kedua 

: varian hasil hitungan parameter kala pertama 

 
: varian hasil hitungan parameter kala kedua 

 

 
 

Dasar pengambilan keputusan, yaitu H0 tidak diterima jika nilai T-hitung > T- tabel, 

hal tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. H0 diterima 

jika nilai T-hitung < T-tabel, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

= 
| | 

| ≤ ,   / 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tempat Penelitian 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Lampung. Titik ULP2 berada 

diperbatasan jalan depan Perpustakaan Unila. Berikut lokasi titik ULP2: 

 

 

 

Gambar 10. Lokasi pengambilan data (modifikasi google earth). 
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3.2 Diagram Alir Penelitian 
 

 

 

 

Mulai 

Persiapan 

Pengumpulan Data 

Pengamatan GNSS menggunakan tiga macam receiver Penentuan titik ikat IGS 

RAW Data 

Hemisphere S321 

RAW Data 

Hi-Target V30 

RAW Data 

Topcon GR-5 

Konversi RAW Data ke Format RINEX. 

Data RINEX 

Hemisphere S321 

Data RINEX 

Hi-Target V30 

Data RINEX 

Topcon GR-5 

Pengecekan Kualitas Data 

RINEX dengan TEQC 

RINEX hasil 

Pemisahan Data RINEX 

Per DOYdengan TEQC 

Data RINEX per DOY 
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Flowchart 3.1. Diagram Alir Penelitian 

  

Pengumpulan file pada 

folder kerja 

Penyuntingan file 

pada folder tables 

Pengolahan dengan GAMIT 

H-file, Q-file, dan file summary 

Tidak 

Frack < 10 

Posfit nrms < 0,5 

Ya 

 
Pengolahan dengan GLOBK 

Tidak 

wrms < 10 mm 

nrms < 2 mm 

Ya 

 
Koordinat titik ULP2 

Analisis dan uji statistik 

Selesai 
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3.3 Persiapan 

 
 

Tahap persiapan yang dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk memperlancar 

proses akusisi data. Adapun persiapan yang dilakukan, yaitu: 

 
 

3.3.1 Studi literatur 

 
 

Tahapan studi literatur bertujuan untuk mendapatkan informasi serta teori-teori 

sebagai bahan acuan dan referensi untuk menambah pemahaman bagi peneliti. 

Referensi tersebut berisi tentang: 

1. GNSS (Global Navigation Satellite System). 

 

2. Penentuan posisi dengan GNSS. 

 

3. Receiver GNSS. 

 

4.   ITRF 2014. 

 

Studi literatur yang digunakan pada penelitian ini diambil dari jurnal penelitian, 

buku, dan artikel dari internet. 

 
 

3.3.2 Persiapan administrasi 

 
 

Persiapan administrasi dilakukan agar penelitian berjalan dengan lancar dan legal. 

Persiapan administrasi dilakukan dengan membuat surat izin ditujukan pada pihak 

kampus untuk melakukan pengamatan GNSS yang dilakukan di Universitas 

Lampung. Selain itu, dibuat surat perizinan terkait peminjaman alat pengamatan 

GNSS yang ditujukan kepada pihak kampus. 
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3.3.3 Persiapan peralatan dan data penelitian 

 
 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

a. Perangkat keras yang digunakan ialah: 

 

1. Seperangkat receiver Hemisphere S321 dengan spesifikasi dual frekuensi, 

multi-GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, SBAS, Galileo), ketelitian 

horizontal statik 3 mm + 0.1 ppm, ketelitian vertikal statik 3.5 mm + 0.4 

ppm. 

2. Seperangkat receiver Hi-Target V30 dengan spesifikasi dual frekuensi, 

multi-GNSS (GPS, BeiDou, GLONASS, SBAS), ketelitian horizontal statik 

2.5 mm + 0.5 ppm, ketelitian vertikal statik 5 mm + 0.5 ppm. 

3. Seperangkat receiver Topcon GR-5 dengan spesifikasi dual frekuensi, 

multi-GNSS (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, SBAS, QZSS), ketelitian 

horizontal statik 3 mm + 0.1 ppm, ketelitian vertikal statik 3.5 mm + 0.4 

ppm. 

4. Komputer HP dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3 , RAM 4GB, sistem 

operasi Linux 64-bit. 

5. Laptop Acer Aspire E14 dengan spesifikasi prosesor Intel inside Core i3, 

RAM 2GB, sistem operasi Windows 8 64-bit. 

 

b. Perangkat lunak yang digunakan: 

 

1. TopconTools. 

 

2. RINEXDesktop. 

 

3. Hi-Target Geomatics Office (HGO). 

 

4. TEQC. 
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5. GAMIT/GLOBK 10.7. 

 

6. Microsoft Word 2010. 

 

7. Microsoft Excel 2010. 

 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

 

a. Data RINEX hasil pengamatan GNSS titik ULP2 dengan durasi pengamatan 

enam hari dari tanggal 30 Oktober sampai 4 November 2018 (Day of year 303, 

304, 305, 306, 307, 308). 

b. Data kerangka referensi 15 titik ikat IGS, yaitu, BAKO, COCO, CUSV, 

DARW, GUUG, HKSL, HKWS, KARR, KAT1, YAR3, POHN, LHAZ, 

XMIS, IISC, HYDE. 

c. Data precise ephemeris (orbit IGS Final) berformat sp3. 

 

d. Data broadcast ephemeris (navigasi satelit). 

 

 

3.4 Pengumpulan Data 

 
 

Data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Data dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini digunakan data 

primer adalah RAW data hasil pengamatan GNSS titik ULP2 dan data sekunder 

ialah data titik ikat IGS. RAW data dihasilkan dari pengamatan GNSS pada titik 

ULP2 menggunakan receiver GNSS. 

 
 

3.4.1 Pengamatan GNSS 

 
 

Pangamatan GNSS menggunakan metode penentuan posisi secara statik yang 

dilaksanakan di titik ULP2 Universitas Lampung Pengamatan dilaksanakan 
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selama 6 hari pada tangal 30 Oktober hingga 4 November. Perekaman data GNSS 

menggunakan tiga macam receiver GNSS yang berbeda secara bergantian. 

Sebelum melakukan pengamatan tiga macam rieceiver diatur interval observation 

atau interval perekaman adalah 15 detik dan mask angel atau bukaan anten 10 

derajat. Tiap receiver GNSS melakukan pengamatan selama 48 jam atau dua hari. 

Hari pertama dan kedua pengamatan dilakukan menggunakan receiver Hemisphere 

S321, hari ketiga dan keempat menggunakan receiver Hi-Target V30, hari kelima 

dan keenam menggunakan receiver Topcon GR-5. Berikut dokumentasi 

pengamatan GNSS: 

 
 

Gambar 11. Pengamatan menggunakan receiver Hemisphere S321. 
 

 

Gambar 12. Pengamatan menggunakan receiver Hi-Target V30. 
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Gambar 13. Pengamatan menggunakan receiver Topcon GR-5. 

 

 

Pengamatan GNSS ini kemudian menghasilkan RAW data atau data mentah. RAW 

data yang dihasilkan berupa file dengan ekstensi *gnss untuk RAW data dari 

receiver Hi-Target V30, *bin untuk RAW data dari receiver Hemisphere S321, dan 

*tps untuk RAW data dari receiver Topcon GR-5. RAW data dari receiver 

kemudian diunduh ke laptop untuk kemudian diolah ditahap pengolahan data. 

 
 

3.4.2 Penentuan titik ikat IGS 

 
 

Penentuan titik ikat IGS pada penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan titik 

ikat yang sebarannya merata pada tiap kuadran. Data titik IGS yang diperlukan pada 

penelitian ini berjumlah 15 titik ikat agar koordinat yang dihasilkan semakin baik. 

15 data titik IGS tersebut ialah BAKO, COCO, CUSV, DARW, GUUG, HKSL, 

HKWS, KARR, KAT1, YAR3, POHN, LHAZ, XMIS, IISC, HYDE. 
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Gambar 14. Sebaran 15 Titik ikat IGS. 

 

 

Data titik IGS tersebut diunduh saat pengolahan online menggunakan GAMIT. 

Data yang diunduh berupa file RINEX IGS, file precise emphemeris (*sp3), dan file 

broadcast emphemeris. File tersebut diunduh dari situs penyedia data melalui link 

http://sopac.ucsd.edu (Scripps Orbit and Permanent Array Center) atau 

http://cddis.nasa.gov (Crustal Dynamics Data Information System). File RINEX 

IGS disimpan otomatis ke folder RINEX diprojek pengolahan GAMIT, file precise 

emphemeris tersimpan pada folder igs dan file broadcast emphemeris disimpan di 

folder brdc pada projek pengolahan GAMIT. 

 

 

3.5 Konversi RAW Data ke Format RINEX 

 
 

Pengkonversian RAW data ke format RINEX bertujuan agar data dapat diolah 

menggunakan software TEQC, GAMIT, dan software lainnya. Format RINEX 

merupakan format universal yang dapat dibaca pada hampir semua software 

http://sopac.ucsd.edu/
http://cddis.nasa.gov/
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pengolah data hasil pengamatan GNSS. RAW data yang telah diunduh dari tiap 

receiver kemudian dikonversi menggunakan software konverter bawaan dari 

receiver masing-masing. Data RINEX dari receiver Hemisphere S321 dikonversi 

menggunakan RINEXDesktop dari format *bin ke format *18o, dan RAW data dari 

receiver Hi-Target V30 menggunakan software Hi-Target Geomatics Office (HGO) 

dari format *gnss ke format *18o. Data hasil pengamatan GNSS yang 

menggunakan receiver Topcon GR-5 dikonversi menggunakan software Topcon 

GR-5 Tools dari format *tps ke format *18o. Selain file RINEX orbservasi (*18o) 

proses konversi tersebut juga menghasilkan file navigas dengan ekstensi *18n. 

 
3.6 Pengecekan Kualitas Data RINEX dengan TEQC 

 
Tahap pengecekan kualitas data digunakan untuk mengetahui efek multipath, efek 

ionosfer, dan informasi lain mengenai kualitas data. Data RINEX dari tiap receiver 

di cek kualitasnya menggunakan perintah QC-full. QC-full menghasilkan informasi 

lebih lengkap daripada QCLite seperti letak satelit, jumlah satelit, efek multipath, 

efek ionosfer yang digunakan untuk menganalisa kualitas data. Proses QC-full 

membutuhkan data RINEX orbservasi (*.18o) dan data RINEX navigasi (*.18n) 

yang berada di folder kerja. Data RINEX yang dicek merupakan data dengan durasi 

lengkap selama kurang lebih 48 jam per receiver. Pada pengecekan kualitas data di 

TEQC, ada beberapa parameter yang perlu dipenuhi agar data dapat 

dikualifikasikan baik (Lestari, 2006), yaitu: 

a. Nilai MP1 dan MP2 kurang dari 0,5 m. 

 

b. Nilai IOD slips kurang dari 100. 

 

c. Nilai IOD or MP slips kurang dari 100. 

 

d. Tingkat perekaman data, semakin mendekati 100% semakin baik. 
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Berikut hasil QC-full dari data pengamatan receiver Hemisphere S321, Hi-Target 

V30, dan Topcon GR-5 yang menampilkan parameter MP1&MP2, IOD slips, IOD 

dan MP slips, serta rasio. 

 
 

3.7 Pemisahan Data RINEX Per DOY dengan TEQC 

 
 

TEQC juga dapat digunakan untuk memisah data RINEX dengan cara memotong 

durasi menjadi beberapa jam sesuai keperluan. Pada penelitian ini data hasil 

pengecekan dengan durasi utuh (kurang lebih 48 jam) kemudian dipotong per DOY 

dengan durasi 24 jam. Pemotongan durasi menggunakan perintah –st sebagai tanda 

waktu dimulai dan –e sebagai tanda akhir waktu pemotongan. Dapat juga 

menggunakan perintah + dh 24 sebagai tanda pemotongan per 24 jam. Data RINEX 

hasil pemisahan disimpan difolder RINEX pada project pengolahan GAMIT. 

 
 

3.8 Pengumpulan File pada Folder Kerja 

 
 

Folder kerja berfungsi sebagai tempat penyimpanan data input dan output yang 

dihasilkan selama proses pengolahan. Pada penelitian ini diperlukan satu folder 

kerja. Pada folder kerja dibuat folder yang diberi nama “2018”, kemudian buat 

folder “RINEX” di dalam folder “2018”. Folder RINEX berisi data RINEX 

pengamatan titik ULP2 DOY 303-308. Selain folder RINEX, di dalam folder 

“2018” terdapat beberapa folder lain diantaranya: 

a) Folder igs digunakan sebagai tempat menyimpan data precise ephemeris 

 

dengan format *.sp3 yang diunduh secara otomatis pada saat automatic 
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batch processing. File .sp3 yang digunakan adalah igs20252.sp3, 

igs20253.sp3, igs20254.sp3, igs20255.sp3, igs20256.sp3, igs20257.sp3, dan 

igs20258.sp3 dimana 2025 merupakan orbit final gps week dan penambahan 

angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 menunjukkan hari pengamatan, yaitu mulai dari 

hari rabu sampai dengan Senin. 

b) Folder brdc digunakan untuk menyimpan file navigasi satelit (broadcast 

ephemeris) global sesuai dengan DOY pengamatan. File brdc yang didapat 

sesuai dengan DOY data pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu brdc3030.18n, brdc3040.18n, brdc3050.18n, brdc3060.18n, 

brdc3070.18n, dan brdc3080.18n. File tersebut diunduh secara online pada 

tahap automatic batch processing GAMIT. 

c) Folder tables merupakan folder yang berisi file-file kontrol yang berkaitan 

dengan proses pengolahan. Folder tersebut dibuat secara otomatis oleh 

GAMIT menggunakan command. 

 
 

3.9 Penyuntingan File Kontrol pada Folder Tables 

 
 

Tahap ini dilakukan pada file-file tertentu yang berada di dalam tables dan editing 

control file dilakukan pada: 

a) File site.default merupakan file yang digunakan untuk menginput nama- 

nama stasiun IGS dan titik pengamatan yang digunakan. Stasiun IGS yang 

digunakan, yaitu BAKOpro, COCO, CUSV, DARW, GUUG, HKSL, 

HKWS, HYDE, IISC, KARR, KAT1, LHAZ, POHN, XMIS, dan YAR3. 

Penginputan nama stasiun mengikuti format [site] [expt] [opsi1]. Site diubah 

menjadi nama stasiun global yang dipakai dan titik pengamatan 
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ULP2. Expt adalah nama eksperimen yang akan digunakan dalam proses 

pengolahan menggunakan GAMIT/GLOBK, pada penelitian ini digunakan 

expo. Stinfo diubah menjadi ftprnx untuk mendownload data RINEX secara 

online. Opsi localrx digunakan untuk site yang file RINEXnya berada di 

dalam folder local (folder RINEX). 

b) File process.default, file ini berisi perintah yang berkaitan dengan waktu 

pengambilan data pengamatan. Pada proses automatic batch processing 

(pengolahan data dengan GAMIT) secara online data RINEX dari stasiun- 

stasiun IGS akan terunduh secara otomatis, untuk menghindari pengunduhan 

data yang tidak diperlukan sehingga perlu dilakukan penyuntingan agar hanya 

data dengan DOY yang sama yang terunduh. Editing dilakukan dengan 

mengubah set rx_doy_minus = 1 menjadi 0 yang artinya GAMIT hanya akan 

mengunduh data RINEX yang sesuai dengan DOY pengamatan yang 

diinputkan, dimana dalam penelitian ini menggunakan DOY 303, 304, 305, 

306, 307 dan 308 sehingga GAMIT tidak akan mengunduh data RINEX pada 

DOY sebelumnya (DOY 302). 

c) File lfile adalah file yang berisi koordinat pendekatan (apriori) dari stasiun 

pengamatan global. Editing dilakukan dengan menambahkan koordinat 

pendekatan dari titik pengamatan ULP2 yang didapatkan dari data apriori 

masing-masing RINEX. Data koordinat pendekatan RINEX yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah RINEX ULP2. 

d) File sittbl adalah file yang berisi nilai constraint dari setiap stasiun yang 

diolah. Pada folder kerja, editing dilakukan dengan memasukan nama-nama 

stasiun yang dijadikan titik ikat dan titik pengamatan ULP2 sesuai dengan 
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input dalam file site. Nilai constraint pada stasiun pengamatan global harus 

mendekati 0, pada penelitian ini digunakan nilai constraint 00,55 (asumsi 

stasiun stabil sehingga diberi bobot besar). Titik yang dicari harus mendekati 

100 yang berarti koordinat tersebut di adjust dengan nilai constraint yang 

besar/bobot kecil, pada penelitian ini titik ULP2 sebagai titik yang dicari 

diberi nilai constraint 99.00 (asumsi untuk stasiun pengamatan titik ULP2 

tidak stabil). 

 
 

3.10 Pengolahan dengan GAMIT 

 
 

Pengolahan dengan GAMIT atau Automatic batch processing adalah proses 

pengolahan data GPS secara otomatis oleh GAMIT setelah input dan editing selesai 

dilakukan. Proses ini akan melakukan beberapa hal, seperti mengunduh data 

RINEX IGS beserta data precise ephemeris dan broadcast ephemeris secara online, 

mendapatkan matriks varian kovarian serta menghasilkan beberapa file pendukung 

untuk proses pengolahan menggunakan GLOBK. Perintah yang umum digunakan 

dalam menjalankan proses pengolahan ini adalah: 

sh_gamit –expt [expt] –s yyyy d1 d2 –pres ELEV –orbit IGSF 

 

 

Keterangan: 

 

[expt] : nama eksperimen yang digunakan dalam project (ditentukan pada 

saat editing file site default). 

-s : digunakan apabila pengolahan dilakukan lebih dari satu hari. 

yyyy : tahun data pengamatan yang diolah. 

d1 : DOY awal data pegamatan yang diolah. 
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d2 : DOY data akhir pengamatan yang diolah. 

 

-pres : opsi untuk plot residu sebagai sky plot. 

ELEV : opsi untuk plot residu dan phase elevation. 

IGSF : opsi untuk menggunakan orbit final IGS. 

 

Pada pengolahan data menggunakan GAMIT, beberapa proses yang berjalan secara 

berurutan, yaitu: 

a. ARC, digunakan untuk menghasilkan T-File. File ini berisi tabel ephemeris 

yang di dapat dari IGS dalam format file sp3, proses ini dapat dilewati jika T- 

File sudah diciptakan oleh sh_sp3fit. 

b. YAWTAB, digunakan untuk pembuatan tabel nilai YAW tiap satelit pada 

setiap epoch sebagai input pada T-File. 

c. MODEL, digunakan untuk menghitung Previt Residual dan Partial 

Derivatives pengamatan yang terdapat pada X-File kemudian file ini 

dikonversi menjadi C-File. C-File yang telah dikoreksi menghasilkan data 

dengan format c<expt>a.<doy>. 

d. AUTCLN, digunakan untuk membaca C-File yang selanjutnya digunakan 

untuk mencari Cycle Slips, Doule Difference Residual. 

e. CFMRG, digunakan untuk membaca C-File kemudian memilih dan 

mendefinisikan parameter yang akan dilakukan perataan. 

f. SOLVE, digunakan untuk memberikan hitungan perataan kuadrat terkecil pada 

koorinat stasiun pengamatan dan parameter-parameter orbit, melakukan update 

M-File dengan parameter hasil perataan. Format data yang dihasilkan adalah 

m<expt>p.<doy>. Selain itu, proses ini juga membuat L-File seri a 

(l<expt>a.<doy>) dan Q-File seri p (q<expt>p.<doy>). 
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g. MODEL, digunakan untuk menghitung ulang Prefit Residual dan Prefit 

Partial pada X-File menggunakan koordinat yang telah diupdate dan membuat 

ulang C-File dengan seri b. 

h. AUTCLN, digunakan untuk membersihkan data dengan menggunakan 

residual dari koordinat yang telah diupdate kemudian menulis ulang C-File seri 

b. 

i. CFMRG, digunakan untuk membuat M-File baru seri a dari C-File seri b 

dengan format data m<expt>a.<doy> dan c<expt>b.<doy>. 

j. sh_sigelv, perintah ini digunakan untuk membuat data noise ke dalam N-File. 

 

k. SOLVE, digunakan untuk menghitung ulang koordinat dan parameter orbit 

dengan hitung perataan kuadrat terkecil serta menghitung ulang ambiguitas 

fase. Hasil dari proses SOLVE ini adalah penulisan ulang M-File, L-File seri 

a dan G_File seri b. Q-File hasil dari proses SOLVE terakhir memuat semua 

solusi hasil pengolahan GAMIT dengan format q<expt>a.<doy>. 

 

File hasil pengolahan GAMIT dapat dilihat dalam H-File, Q-File dan 

sh_gamit_(ddd).summary di dalam folder baru dengan nama DOY yang diolah, 

yaitu folder 303, 304, 305, 306, 307, 308. File-file tersebut yaitu: 

1. H-File yang berisi matriks kovarian yang digunakan sebagai input pengolahan 

dengan GLOBK. 

2. Q-File hasil analisis program solve pengolahan GAMIT yang berisi nilai fract 

adjust dan formal dari masing-masing stasiun pengamatan. Nilai fract 

merupakan perbandingan dari nilai adjust dan nilai formal yang besarnya harus 

kurang dari 10 (fract<10). 
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3. sh_gamit_(ddd).summary adalah file yang memuat nilai prefit dan postfit nrms 

(<0,5), presentase ambiguitas fase Wide-Lane (WL) dan Narrow-Line (NL) 

apabila nilai constraint hasil pengolahan > 0.3m dilakukan pengolahan 

Automatic Batch Processing pada DOY yang dimaksud. 

4. b-file adalah file kontrol yang digunakan untuk melakukan automatic batch 

processing. 

5. d-file, file yang berisi banyaknya sesi setiap project seperti jumlah receiver tiap 

sesi, jam titik pengamatan pada t-file, jam satelit pada j-file, koordinat pada 

l-file dan urutan sesi. 

6. g-file, file yang berisi kondisi awal dari orbit satelit. 

 

7. j-file, file yang berisi informasi mengenai jam satelit. 

 

8. k-file, file berisi broadcast ephemeris dan pseudoranges selama rentang waktu 

pengamatan. 

9. t-file, file yang berisi tabel ephemeris. 

 

10. x-file, file input untuk observasi yang memuat gelombang L1, L2, 

pseudoranges, amplitudo, inisial koordinat stasiun pengamatan, antenna offset 

serta identifikasi satelit di setiap receiver. 

 
 

3.11 Analisis Kualitas Hasil Hitungan dengan GAMIT 

 
 

Analisis kualitas hasil hitungan dengan GAMIT dapat diketahui dengan 

menganalisis nilai fract dan postfit nrms. Nilai fract merupakan hasil dari 

perbandingan antara adjust dan nilai formal yang nilainya kurang dari 10. Nilai 

postfit nrms yang baik adalah nilai yang kurang dari 0,5 artinya bebas dari cycle slip 

(Herring, 2015). Pada penelitian ini, data hasil hitungan GAMIT memuat nilai 
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fract dan postfit nrms masing-masing DOY (303, 304, 305, 306, 307, 308). Selain 

nilai fract dan postfit nrms, analisis juga menggunakan file hasil pengolahan 

GAMIT yang lain yaitu file sh_gamit_(ddd).summary. File tersebut memuat nilai 

presentase ambiguitas fase Wide-Line (WL) dan Narrow-Lane (NL) serta informasi 

lain adalah nilai constraint jika lebih dari 0,3 maka pemrosesan gamit perlu 

dilakukan ulang. 

 
 

3.12 Pengolahan dengan GLOBK 

 
 

Pengolahan dengan GLOBK dilakukan untuk mendapatkan koordinat definitif 

ULP2 dengan stasiun pengamatan. Data masuk yang digunakan adalah matriks 

kovarian dari koordinat stasiun, parameter orbit, parameter rotasi bumi dan 

koordinat pengamatan hasil pengolahan dengan GAMIT yang tersimpan di dalam 

H-file. H-File akan otomatis terpanggil pada proses GLRED. Tahap pengolahan 

GLOBK sebagai berikut: 

1. Penyuntingan file .cmd pada folder gsoln 

 

Editing file .cmd bertujuan untuk memberikan opsi-opsi yang diperlukan terhadap 

output pengolahan seperti koordinat UTM. Pada file globk_cmd editing dilakukan 

dengan menambah opsi BLEN dan UTM pada baris command prt_opt dan org_opt 

untuk mendapatkan informasi mengenai koordinat UTM sedangkan pada file 

glorg_cmd editing dilakukan dengan merubah x baris command 

sourch~/gg/tables/igs14_comb.stab_site yang berarti bahwa command tersebut 

tidak digunakan dan diganti dengan merubah command stab_site dibaris selanjutnya 

diikuti dengan nama stasiun IGS yang digunakan. 



59 
 

 

 

 

2. Perhitungan posisi dengan GLRED 

 

Pemrosesan menggunakan GLRED dilakukan untuk melakukan perhitungan posisi 

masing-masing data perhari menggunakan input matriks varian kovarian masing-

masing doy yang terdapat di dalam H-file. Proses ini membaca data untuk satu hari 

pada satu waktu untuk menghasilkan deret waktu yang menggunakan perintah: 

sh_glred –expt [expt] –s yyyy d1 d2 –opt H G T 

Keterangan: 

[expt] : nama eksperimen yang digunakan dalam project (ditentukan pada saat 

 

editing file site default). 

 

-s : digunakan apabila pengolahan dilakukan lebih dari satu hari. 

yyyy : tahun data pengamatan yang diolah 

d1 : DOY awal data pegamatan yang diolah 

d2 : DOY data akhir pengamatan yang diolah. 

H : Konversi file-file ASCII yang dihasilkan dari GAMIT ke file H binner 

sebagai masukan ke GLOBK menggunakan htoglb. 

G : Opsi untuk menjalankan GLRED untuk kombinasi atau pengulangan. 

T : Membaca output file solusi dari GLOBK dan plot seri waktu. 

 

Hasil pengolahan tersebut menghasilkan koordinat harian dan koordinat gabungan 

harian beserta simpangan baku. File tersebut dapat dilihat pada folder gsoln dengan 

format globk_[nama_projek]_yyddd.org. 
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3.13 Analisis Data Outlier 

 
 

Data outliers merupakan data yang berada pada posisi yang menyimpang jauh 

dibanding dengan data lainnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil 

pengolahan. Pada hasil plot time series, kita dapat melihat data outlier dengan 

ketentuan wrms < 10 mm dan nilai nrms < 2 mm (Purba, 2013). Wrms (weight root 

mean square) dan nrms (normalized root mean square) merupaka file hasil dari 

pengolahan menggunakan GLOBK. File tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui 

data outliers pada hasil pengamatan. Jika terdapat outlier dapat dilakukan 

pengolahan ulang pada GAMIT dengan cara merubah pengaturan pada control file 

dengan cara menghapus data yang terdapat outliers. Plot time series terdapat pada 

folder plots pada file yang berekstensi mean.(nama_stasiun).unl.orbit.res.ps. 

 

Nilai koordinat definitif dihasilkan dari rangkaian tahapan pengolahan GLOBK 

yang telah dikoreksi sehingga telah memenuhi persyaratan geometris. Koordinat 

yang dihasilkan berupa koordinat per DOY dan koordinat gabungan per dua hari. 

Koordinat definitif tersimpan pada folder gsoln yang berekstensi *.org. 

 
 

3.14 Transformasi Koordinat 

 
 

Transformasi koordinat dilakukan untuk mentransformasi koordinat dari ITRF 

2014 epoch 2010 ke ITRF 2008 epoch 2012. Koordinat yang digunakan adalah 

koordinat kartesian hasil pengolahan GLOBK. Ada dua proses transformasi, yaitu 

transformasi ITRF dan transformasi epoch. Transformasi antar IRTF menggunakan 

metode 14 parameter. Proses transformasi ITRF dilakukan dengan 
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mentransformasikan ITRF2014 epoch 2010 ke ITRF2008 epoch 2010 

menggunakan Microsoft Excel. Hasil perhitungan transformasi ITRF kemudian 

ditransformasi epoch dari 2010 ke epoch 2012 menggunakan software online di web 

SRGI. 

 
 

3.15 Analisis dan Uji Statistik 

 
 

Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara 

koordinat menggunakan tiga receiver, lalu dilakukan pengujian untuk 

membuktikan perbedaan signifikansi. Analisis dan pengujian dilakukan terhadap 

skenario berikut: 

1. Skenario I uji beda pada koordinat receiver Hemisphere S321 dengan Hi- 

Target V30. 

2. Skenario II uji beda pada koordinat receiver Hemisphere S321 dengan Topcon 

GR-5. 

3. Skenario III uji beda pada koordinat receiver Topcon GR-5 dengan Hi-Target 

V30. 

 
 

3.15.1 Analisis perbedaan koordinat 

 
 

Analisis dilakukan dengan mencari perbedaan antara koordinat hasil pengolahan 

GLOBK. Koordinat yang digunakan pada penelitian ini adalah koordinat kartesian 

(X, Y, Z). Koordinat dianalisis berdasarkan skenario yang telah dibentuk. Analisis 

dilakukan dengan melihat hasil hitungan jika hasil hitungan diatas fraksi millimeter 

maka ada perbedaan yang jauh antar koordinat, dan jika hasil hitungan 
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fraksi millimeter maka ada perbedaan yang jauh. Perhitungan didajikan dalam 

bentuk persamaan matematis berikut: 

Δx = |xi − xii| ................................................................................. Persamaan 3.1 

 

Dalam hal ini: 

 

Δx : selisih koordinat 

 

xi : koordinat receiver A 

 

xii : koordinat receiver B 

 

 
 

3.15.2 Uji statistik 

 
 

UJi beda bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan 

antara koordinat hasil pengolahan. Metode pengujian menggunakan uji-t dengan 

selang kepercayaan 95% (α=0,05). Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

membandingkan hasil hitungan uji-t dengan t-tabel. Jika hasil hitungan lebih besar 

dari t-tabel (t-hitung > t-tabel) maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nilai t- 

tabel dapat diperoleh dengan rumus (α/2) yang berarti 0,05/2 hasilnya 0,025 dan 

nilai df (degree of freedom) adalah tidak terhingga. Sehingga menghasilkan nilai t-

tabel sebesar 1.96. Jika hasil hitungan lebih kecil dari t-tabel (t-hitung < t-tabel) 

maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pengujian dilakukan ke skenario I, 

II, dan III. Persamaan perhitungan uji t adalah: 

=   | |...................................................................................... Persamaan 3.2 

 
Keterangan: 

 

T : nilai t-hitung 

 

xi : koordinat receiver A 
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xii : koordinat receiver B 

 
: varian parameter koordinat receiver A 

 
: varian parameter koordinat receiver B
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