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ABSTRAK 

 

 

PENENTUAN TINGGI ORTHOMETRIK GUNUNG ANAK KRAKATAU 

DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK GAMIT TRACK 

DAN EGM 2008 

 

 

 

Oleh 

 

 

Raka Idham Malik Fauzan 

 

 

 

 

GPS (Global Positioning System) adalah sebuah sistem navigasi satelit dan 
penentuan posisi dengan menggunakan sinyal dari satelit. Output yang dihasilkan 
dari pengamatan dengan menggunakan GPS berupa koordinat posisi 3-D yang 

mengacu kepada datum WGS-84 dalam sistem koordinat kartesian ( X,Y,Z)atau 
geodetik (L,B,h). Nilai tinggi yang diperoleh dari pengamatan dengan 

menggunakan GPS berupa nilai tinggi yang bereferensi pada tinggi ellipsoid, 
dimana nilai tinggi yang sering digunakan dalam segala pengukuran  berupa nilai 
tinggi orthometrik. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk penentuan tinggi orthometrik Gunung 
Anak Krakatau dengan menggunakan teknologi GPS yang diolah dengan 

menggunakan perangkat lunak GAMIT TRACK dan model gaya berat bumi yaitu 
Earth Gravitation Model (EGM) 2008. 

Hasil Penelitian ini diperoleh tinggi orthometrik pada setiap titik 

pengamatan. Tinggi orthometrik GAK1 senilai 2.92554 m, GAK2 seniali 
36.97335 m, GAK3 seniali 118.88156 m, Puncak senilai 143.41643 m. Nilai 

akurasi RMSE pada penelitian ini diperoleh sebesar, RMSEhorizontal 0.04298 m dan 
nilai RMSEvertikal sebesar 0.0426148 m 

. 

 
 

Kata kunci : GPS, GAMIT TRACK, EGM2008, Tinggi orthometrik 
 
 

 



ii 
 

  

 

 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

 

ORTHOMETRIC HEIGHT DETERMINATION OF MOUNT ANAK 

KRAKATAU USING GAMIT TRACK SOFWARE AND EGM2008 

 

 

 

By 

 

 
Raka Idham Malik Fauzan 

 
 
 

 
GPS (Global Positioning System) is a satellite navigation and positioning 

system using signals from satellites. The output generated from observations 
using GPS is in the form of 3-D position coordinates referring to the WGS-84 
datum in the Cartesian (X,Y,Z) or geodetic (L,B,h) coordinate system. The high 

value obtained from observations using GPS is a high value that refers to the 
ellipsoid height, where the high value that is often used in all measurements is 

orthometric height value. 
This research is intended to determine the orthometric height of Mount 

Anak Krakatau using GPS technology which is processed using GAMIT TRACK 

software and the Earth Gravity Model (EGM) 2008 model. 
The results of this study obtained orthometric height at each point of 

observation. The orthometric height of GAK1 is 2,92554 m, GAK2 is 36,97335 
m, GAK3 is 118,88156 m, Puncak is 143,41643 m. The RMSE accuracy value in 
this study was obtained, horizontal RMSE of 0.04298 m and vertical RMSE value 

of 0,0426148 m 
 

 
Key words : GPS, GAMIT TRACK, EGM2008, Orthometric Height. 
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BAB I PENDAHUUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Gunung anak krakatau merupakan gunung berapi aktif yang terletak pada selat 

sunda, antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Gunung anak krakatau merupakan 

salah satu gunug berapi yang masih aktif di antara 129 gunung api yang ada di 

Indonesia. Terbentuknya gunung anak krakatau terjadi setelah meletusnya gunung 

krakatau yang terjadi pada tahun 1883.  Setelah meletus pada tahun 1883, gunung 

krakatau mengalami vase istirahat. Pada tahun 1927, tepatnya tanggal 29 

Desember 1927 terjadi letusan di bawah laut. Letusan Tersebut terjadi terus 

menerus sampai pada tanggal 15 Januari 1929 (Stehn, 1929 dikutip pada jurnal 

Igan Supriatman Sutawidjaja, 2006). Setelah terjadinya letusan bawah laut, pada 

tanggal 20 Januari 1929 mulai muncul sebuah tumpuka material yang membentuk 

permukaan pulau kecil yang sekarang dikenal dengan Gunung Anak Krakatau. 

Tanggal 22 Desember 2018 terjadi sebuah bencana alam yang terjadi pada gunung 

anak krakatau. Gunung Anak Krakatau meletus, letusan dari gunung anak 

krakatau ini bersifat eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan 

menghasilkan awan panas yang menjulang tinggi. Ketinggian gunung anak 

krakatu setelah mengalami letusan tersebut mengalami penyusutan atau 

penurunan ketinggian. Ketiggian gunung anak krakatau sebelum terjadinya 

letusan mencapai 338 meter pada tahun 2018 ( Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi, PVMBG). 

Penentuan tinggi titik-titik dipermukaan bumi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara mulai dari metode sipat datar menggunakan alat waterpass dan metode 
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trigonometris menggunakan alat Total Station (TS) atau Theodolit. Pengukuran 

dengan menggunakan alat waterpass dan Total Station atau theodolit akan sangat 

terpengaruh dengan topografi keadaan sekitar lokasi pengukuran, cuaca, dan juga 

waktu pengukuran. 

Semakin berjalannya waktu, kemajuan teknologi dalam pengukuran yang saat ini 

semakin modern bisa dilakukan dengan praktis dan cepat yaitu dengan 

menggunakan teknologi GPS ( Global Positioning System ). Masa sekarang 

teknologi GPS penggunaannya sudah sangat meluas dan menjadi alat survei yang 

digunakan secara umum baik untuk keperluan survei pemetaan atau keperluan 

lainnya. Penggunaan GPS bisa dibilang merupakan metode mudah dalam 

melaksaan pengukuran dibanding dengan metode pengkuran yang lain 

dikarenakan ( Abidin, 1995) : 

Pertama, GPS dapat digunakan setiap saat tanpa bergantung pada waktu 

dan cuaca. GPS bisa digunakan pada siang maupun malam hari, bahkan 

dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan atau kabut. 

Kedua, Penggunaan GPS dalam penentuan posisi relatif lebih sedikit 

dipengaruhi oleh keadaan geografis dari wilayah tinjauan daripada 

penggunaan teknik biasa seperti pengukuran poligon. Penempatan oleh GPS 

tidak memerlukan keterlihatan mulai dari satu titik kemudian ke titik 

berikutnya yang sebagian besar diperlukan oleh pengukuran terestris. 

Ketiga, GPS dapat memberikan jangkauan yang sangat luas dalam 

pengamatan dengan ketelitian yang baik, dari sangat baik (permintaan 

milimeter) hingga rata-rata (permintaan meter). Berbagai ketelitian yang 

dapat diberikan memungkinkan penggunaan GPS secara memadai dan 

produktif dapat digunakan untuk keperluan pengukuran yang efisien sesuai 

dengan ketelitian yang diinginkan. Selain itu, dengan berbagai ketelitian 

yang dihasilkan, GPS juga akan berguna untuk beberapa bidang penggunaan 

Keempat, Penggunaan sistem GPS tidak dipunggut biaya atau gratis, 

setidaknya juga hingga saat ini. Selama pemakai memiliki alat penerima 
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sinyal GPS, pengguna dapat menggunakan sistem kerja GPS untuk aplikasi 

yang berbeda tanpa dikenakan biaya oleh pihak yang memiliki satelit, untuk 

hal ini divisi pertahanan dan Keamanan, AS. 

Permasalahan penting dalam kegiatan dilapangan seperti pengukuran dan 

pemetaan dengan menggunakan GPS adalah penentuan nilai kompenen tinggi 

Orthometrik (H). Nilai tinggi yang dihasilkan melalui pengukuran GPS adalah 

ketinggian yang berefrensi pada tinggi ellipsoid. Nilai tinggi yang digunakan 

dalam IG ( informasi geospasial) ketinggian yang memiliki kepentingan aktual di 

permukaan dunia, khususnya tinggi ortometrik ( Kuswondo, 2013).  

Dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, dalam penelitian ini akan dicari 

nilai tinggi orthometrik gunung anak krakatau yang didapatkan dari data 

pengamatan survei GPS (Global Positioning System) yang telah diolah 

menggunakan software GAMIT TRACK serta model goeid EGM 2008. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Metode kinematik dilakukan menggunkan 2 buah GPS. GPS 1 digunakan sebagai 

base station yang dan GPS 2 digunkan sebagai rover. Pengamatan ini 

menggunakan sistem tracking. Data pengukuran yang dihasilkan, kemudian akan 

diproses menggunakan perangkat lunak GAMIT. Perangkat lunak GAMIT 

memiliki program yang dapat digunakan untuk pengolahan data tracking yaitu 

TRACK.  

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tinggi ellipsiod gunung anak krakatau di setiap titik 

pengukuran dari hasil pengukuran GPS? 

2. Bagaimana tinggi Orthometik gunung anak krakatau dari hasil pengolahan 

data tinggi ellipsoid dan niali undulasi? 

3. Bagaimana nilai undulasi disetiap titik pengukuran dari model EGM 

2008?  
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1.3 Maksud Penelitian 

Adapun maksud dalam penelitian ini: 

1. Menentukan nilai tinggi ellipsoid gunung anak krakatau di setiap titik 

pengukuran 

2. Menentukan  nilai tinggi orthometrik gunung anak krakatau di setiap titik 

pengukuran. 

3. Menentukan nilai undulasi di setiap titik pengukuran 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
 

1. Mengetahui nilai tinggi ellipsoid gunung anak krakatau di setiap titik 

pengukuran. 

2. Mengetahui nilai tinggi orthometrik gunung anak krakatau di setiap titik 

pengukuran. 

3. Mengetahui nilai undualasi pada setiap titik pengukuran. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah : 

1. Wilayah penelitian ini terletak pada kawasan gunung anak krakatau yang 

terletak di selat sunda. 

2.  Pengumpulan data menggunakan GPS Geoditik HI-TARGET dual 

frequency. 

3. Pengolahan data GPS menggunakan software GAMIT TRACK 

4. Model geoid bumi yang digunakan EGM 2008.  

5. Penelitian ini berfokus terhadap ketinggian orthometrik gunung anak 

krakatau



 

 

 
 
 
 
 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian ini dilakukan dengan acuan dari penelitian terdahulu yang pernah 

dikerjakan sebagai bahan kajian ataupun pembanding.  Adapun hasil penelitian 

yang menjadi acuan adalah penelitian dengan topik yang sesuai yaitu Penentuan 

tinggi.  

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No. Judul 

Penelitian 

Penulis Tahun Lokasi Hasil Penelitian 

1 Penentuan Tinggi 

Orthometrik Gunung 

Semeru Berdasarkan 

Data Survei GPS dan 

Model Geoid EGM 

1996 

Hasanuddin Z. 

Abidin 

2004 Jawa Timur 

( Gunung 

Semeru) 

kemajuan teknologi 

penentuan posisi dan 

pemahaman yang 

lebih baik terhadap 

karakteristik fisis 

Bumi, tinggi 

orthometrik suatu 

gunung juga dapat 

ditentukan dengan 

memanfaatkan data 

pengamatan ke satelit 

GPS (Global 

Positioning System) 

dan model global 

gaya berat Bumi. hasil 

penentuan tinggi 

orthometrik Gunung 

Semeru berdasarkan 

data survei GPS yang 

telah dilaksanakan 

pada Agustus 2003 

dan Agustus 2004, 

serta model geoid 
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EGM 1996. Hasil 

yang diperoleh 

menunjukkan bahwa 

tinggi gunung Semeru 

saat ini adalah sekitar 

+3677 m di atas muka 

laut rata-rata.  

2 Studi Penentuan 

Tinggi Orthometrik 

Menggunakan 

Metode Gps 

Heighting Dan 

Metode Gayaberat 

Studi Kasus: Kota 

Surabaya 

Rega Yoze 

Oktavian 

2017 Kota 

Surabaya 

Dari analisa hasil 

pengolahan data GPS 

yang diamati pada 

bulan Maret 2017 dan 

telah dikoreksikan 

dengan metode 

gayaberat, didapatkan 

nilai tinggi 

orthometrik pada 

semua titik yaitu BM 

ITS +3,3919; BM08 

+5,9096; BM16 

+3,5746; BM19 

+2,6679; BM21 

+7,9807; BM23 

+19,9134; BM24 

+26,8428; BM29 

+9,1392; BM33 

+10,2426; BSBY + 

3,3520; LB01 

+4,0974; LB03+ 

2,8975; 

LB04+6,2348; 

LB06+2,6025; 

PKWN +2,1345; 

SBY3 +2,9464; 

SBY7+7,3067; 

SBY15 +2,2581; 

WONO +8,1101 m di 

atas muka laut rata-

rata.  

3 Studi Penentuan 

Tinggi Orthometrik 

Menggunakan 

Metode Gps 

Heighting (Studi 

Kasus: Kawasan 

Keselamatan 

Operasi 

Penerbangan 

Bandara 

Silvester Sari 

Sai 

2010 Kawasan 

Keselamatan 

Operasi 

Penerbangan 

Bandara 

Abdurahman 

Saleh 

Malang 

Metode penentuan 

tinggi dan beda tinggi 

orthometrik dengan 

GPS digunakan 

dalam menentukan 

titik referensi untuk 

kepentingan Kawasan 

Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) 

Bandara Abdurahman 
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Abdurahman Saleh 

Malang) 

Saleh Malang. Hasil 

pengujian terhadap 

enam titik kontrol 

menunjukkan deviasi 

untuk nilai beda 

tinggi berada pada 

rentang 0.003m – 

0.624m dan untuk 

nilai tinggi 

orthometrik berada 

pada rentang 0.389m 

– 1.841m. 

4 Penentuan Elevasi 

Dengan 

Menggunakan 

Teknologi Gps : 

Sebuah 

Keterbatasan Untuk 

Diperhatikan  

(Studi Kasus : 

Proyek Eksplorasi 

Migas Cepu – Jawa 

Tengah) 

Reza Ferial 

Ashadi 

2018 Proyek 

Eksplorasi 

Migas Cepu 

– Jawa 

Tengah 

Metodologi 

penelitian yang 

dipergunakan oleh 

peneliti adalah 

dengan melakukan 

pengukuran langsung 

survey GPS di tujuh 

buah benchmark Titik 

Tinggi Geodesi 

(TTG) milik BIG di 

sekitar area survey 

seismik daerah Cepu. 

Dari survey GPS 

tersebut didapat 

tinggi orthometris 

hasil transformasi 

model geoid global 

EGM96. Kedua nilai 

tinggi orthometris 

tersebut kemudian 

dibandingkan, dengan 

nilai elevasi TTG 

menjadi referensi.  

Dari hasil penelitian 

di dapat perbedaan 

sebesar -2.228m 

secara rata-rata, 

dengan standard 

deviasi 0.143123m. 

Sehingga dapat 

disimpulkan, nilai 

inilah yang dipakai 

sebagai koreksi 

elevasi untuk 

mereduksi nilai tinggi 

orthometrik hasil 

transformasi 
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menggunakan 

EGM96. 

5 Penggunaan Egm 

2008 Pada 

Pengukuran Gps 

Levelling Di Lokasi 

Deli Serdang 

Tebing Tinggi 

Provinsi Sumatera 

Utara 

Reza 

Mohammad 

Ganjar Gani , 

Didin Hadian, 

R Cundapratiwa 

Koesoemadinat 

2018 Deli Serdang 

Tebing 

Tinggi 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Pengukuran tinggi 

dilakukan pada 35 

titik yang tersebar di 

daerah Deli Serdang 

dan Tebing Tinggi, 

Provinsi Sumatera 

Utara. Dari hasil 

pengukuran GPS 

Levelling dengan 

menggunakan EGM 

2008 di lokasi 

penelitian, didapatkan 

tingkat akurasi 

sebesar 0.187824 m. 

Koefisien determinasi 

(R2) yang dihasilkan 

sebesar 0.9981, 

menunjukkan bahwa 

metoda GPS leveling 

dengan EGM 2008, 

dapat dipergunakan 

untuk penentuan 

datum elevasi suatu 

lokasi, terutama 

untuk lokasi yang 

jauh dari Jaring 

Kontrol Vertikal 

BIG. 

 

2.2 GPS ( Global Positioning System) 

GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh US 

Department of Defense (DoD) di awal 1970-an. Pada awalnya, GPS 

dikembangkan sebagai sistem militer untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika 

Serikat. Namun lama setelah itu, akses tersebut dibuat tersedia untuk warga sipil 

dan sekarang menggunakan dual-sistem yang dapat diakses oleh pengguna militer 

dan sipil. GPS terdiri dari tiga fragmen: bagian ruang, bagian kontrol, dan bagian 

klien. Bagian luar angkasa terdiri dari 24 benda langit satelit. Setiap satelit GPS 

menyampaikan pesan, yang memiliki berbagai segmen: dua gelombang sinus 



9 
 

 
 

(atau disebut pengulangan transporter), dua kode terkomputerisasi dan pesan rute. 

Kode dan rute pesan ditambahkan ke administrator sebagai biner modulasi dua-

fase binary. Administrator dan kode digunakan secara mendasar untuk 

memutuskan pemisahan dari gadget klien ke satelit GPS. Pesan rute berisi, di 

samping data lain, arah (area) satelit sebagai komponen waktu. Tanda yang 

dikirim dibatasi oleh pemeriksaan nuklir yang sangat tepat di satelit GPS. 

Aturan penentuan situasi dengan GPS menggunakan strategi reseksi jarak, dimana 

estimasi jarak dilakukan secara bersamaan ke beberapa satelit yang arahnya telah 

diketahui. Dalam pungukuran GPS, setiap epoknya memiliki empat batasan yang 

harus diselesaikan: 3 batasan untuk arah X, Y, Z atau L, B, h dan satu batasan 

kesalahan waktu karena tidak sinkronnya jam osilator pada satelit dengan jam di 

kolektor GPS. Oleh karena itu, diperlukan estimasi jarak dasar dari keempat 

satelit tersebut. Posisi 3 dimensi (X, Y, Z atau L, B, h) dinyatakan dalam datum 

WGS 1984, sedangkan ketinggian yang didapat adalah perawakan ellipsoid 

(Abiddin, 2000). 

Dibandingkan dengan sistem penentuan posisi lainnya, sistem GPS ini memiliki 

beberapa keuntungan, di antaranya:  

a. Dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan percepatan tiga 

dimensi, maupun informasi waktu, secara cepat, kapan saja dan dimana saja 

di dunia ini dalam segala cuaca, dengan ketelitian yang relatif tinggi. 

b. Tersedia untuk semua orang secara gratis (tidak dikenakan biaya pemakaian 

sistem). 

c. Prinsip penggunaan GPS untuk penentuan informasi tersebut relatif mudah 

dan tidak memakan banyak tenaga. 

d. Memberikan posisi dan kecepatan yang bereferensi ke satu global  datum 

yaitu WGS’84 (World Geodetic System 1984). 

e. Penentuan posisi tidak memerlukan saling keterlihatan antar titik. 

f. Alat penerima (receiver) GPS cenderung semakin kecil ukurannya, semakin 

murah harganya, dan semakin tinggi tingkat keandalannya. 
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g. Perangkat lunak (software) untuk pemrosesan data GPS semakin banyak dan 

semakin canggih.  

Dalam hal penentuan posisi, GPS dapat memberikan ketelitian posisi yang 

spektrumnya cukup luas.Dari yang sangat teliti (orde millimeter, relatif) sampai 

yang biasa-biasa saja (orde puluhan meter, absolut). Ketelitian posisi yang 

diperoleh secara umum akan bergantung pada empat faktor, yaitu ketelitian data, 

geometri satelit, metode penentuan posisi, dan strategi pemrosesan data. 

 

2.3 Metode Pengamatan Differensia 

 
Gambar 1 Metode Pengukuran Diferensial 

Teknik pengamatan ini juga disebut penempatan relatif, dibutuhkan minimal 2 

perangkat GNSS geodetik, salah satu perangkat diatur pada titik yang arahnya 

diketahui (titik referensi), dan yang lainnya diatur di tempat yang diselesaikan 

secara komparatif dengan titik referensi. Pedoman penting adalah menyelesaikan 

siklus diferensial untuk mengurangi beberapa kesalahan dan kecenderungan, 

dengan tujuan agar posisi yang lebih tepat diperoleh. Kelangsungan interaksi 

diferensial ini bergantung pada jarak antara titik referensi dan sorotan diselesaikan 

(panjang standar), semakin dekat jaraknya, semakin kuat itu. Sorotan yang 

diselesaikan dapat dalam keadaan tetap atau bergerak, dan informasi yang 

digunakan adalah pseudorange. Metode pengamatan ini digunakan untuk kegiatan 

survey dan pemetaan, survey geodetik, dan navigasi presisi.(abidin, 2007). 
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2.4 Metode Statik 

Penempatan statis adalah jaminan situasi fokus yang statis (sangat diam). 

Penjaminan posisi harus dimungkinkan dalam desain langsung atau diferensial, 

menggunakan informasi pseudorange dan / atau panggung. Dikontraskan dan 

teknik penempatan kinematik, semakin banyak ukuran pada keadaan persepsi 

yang didapat oleh strategi statis biasanya lebih. Hal ini menyebabkan 

ketergantungan dan ketepatan posisi yang diperoleh pada umumnya paling 

penting (bisa sampai pada permintaan mm sampai cm). Salah satu bentuk 

implementasi dari metode penentuan posisi staatik yang populer adalah survei 

GNSS untuk penentuan koordinat dari titik-titik kontrol untuk keperluan 

pemetaan ataupun pemantauan fenomena deformasi dan geodinamika 

(Abidin,2007). 

 

2.5 Metode Kinematik 

Teknik kinematik untuk penentuan posisi adalah penempatan fokus yang bergerak 

dan pengumpul GPS tidak dapat atau tidak mendapatkan kesempatan untuk 

berhenti pada fokus ini. Jaminan posisi kinematik harus dimungkinkan dalam 

istilah tertinggi atau diferensial dengan menggunakan pseudorange dan / atau data 

fase. Hasil jaminan posisi dapat diperoleh selama persepsi (berkelanjutan) atau 

sesudah pengamatan (Abidin, 2007).  

Bergantung pada jenis informasi dan strategi penempatan yang digunakan, 

ketepatan penempatan kinematik yang diberikan oleh GPS dapat berubah dari 

tingkat rendah (penentuan posisi langsung dengan pseudorange) ke tingkat 

signifikan (penentuan posisi diferensial berdasarkan tahap). Sejauh 

penerapannya,, metode kinematik GPS akan bermanfaat untuk navigasi, 

pemantauan, guidance, fotogrametri, airborne gravimetry, survei hidrografi dll. 

(Abidin, 2007). 
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2.6 Sistem Tinggi 

Tinggi adalah jarak vertikal atau jarak tegak lurus dari suatu bidang referensi 

tertentu terhadap suatu titik sepanjang garis vertikalnya. Untuk suatu wilayah 

biasa Muka Laut Rata-rata (MLR) ditentukan sebagai bidang referensi dan 

perluasannya kedaratan akan disebut dengan datum atau geoid (Anjasmara, 2005). 

Informasi tinggi yang ada di permukaan bumi ada umumnya terdapat dua jenis 

utama tinggi, yaitu: 

1. Tinggi Ellipsoid  

2. Tinggi Orthometrik 

 

Gambar 2 Tinggi Terhadap Bidang Referensi 
 (Sumber: Anjasmara, 2005) 

2.6.1 Tinggi Ellipsoid 

Tinggi ellipsoid adalah tinggi yang didapatkan tanpa ada hubungannya dengan 

gravitasi bumi. Penggunaan sistem tinggi ini digunakan oleh pengamatan yang 

dilakukan menggunakan GPS. Tinggi ellipsoid adalah jarak suatu garis lurus yang 

diambil bidang ellipsoid dari permukaan bumi yang diambil dari ellipsoid acuan 

ke titik tertentu. (Anjasmara, 2005). 

Ketinggian titik yang diberikan oleh GPS adalah ketinggian titik di atas ellipsoid, 

(WGS) 1984 ellipsoid (Abidin, 2001). Ketinggian ellipsoid (h) tidak sama dengan 

tinggi ortometrik (H) yang biasanya digunakan untuk keperluan umum yang 

berguna yang umumnya didapat dari estimasi leveling. Ketinggian ortometrik 

suatu titik adalah ketinggian titik di atas geoid yang diperkirakan sepanjang garis 

gravitasi melalui titik tersebut, sedangkan ketinggian ellipsoid suatu titik adalah 
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ketinggian titik di atas ellipsoid ditentukan di sepanjang garis biasa ellipsoid. 

melalui intinya. Pada Gambar 2. Dimana h: Jarak garis lurus yang diambil 

sepanjang bidang ellipsoid normal ke titik tertentu diatas bumi yang memiliki 

referensi ellipsoid ke titik tertentu (p). 

 
Gambar 3 Tinggi Ellipsoid 

(Sumber: Anjasmara, 2005) 

2.6.2 Tinggi Orthometrik 

Tinggi orthometrik suatu titik adalah jarak geometris yang diukur sepanjang 

unting-unting (Plumb Line) antara geoid ke titik tersebut (Kuswondo, 2013). 

Tinggi orthometrik ini merupakan tinggi yang umumnya dimengerti dan paling 

banyak digunakan. Lain halnya dengan tinggi dinamis, tinggi ortometrik ini 

memiliki nilai geometris. Permukaan geoid referensi sangat unik, dikarenakan 

satu bidang ekupotensial yang merupakan bidang yang memiliki nilai gravitasi 

tunggal sama dengan permukaan laut di lautan terbuka. Dalam keperluan 

praktisnya tinggi orthometrik sangat sulit di realisasikan, karena untuk 

merealisasikan hal yang perlu diketahui adalah arah tegak lurus dari percepatan 

gravitasi terhadap permukaan di semua titik yang berada sepanjang jarak tersebut. 

Pada Gambar 4 dijelaskan gambaran dari Tinggi Orthometrik 
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Gambar 4 Tinggi Orthometrik 

(Sumber: Anjasmara, 2005) 

2.7 Penentuan Tinggi dengan GPS 

Ketinggian titik yang diberikan oleh GPS adalah ketinggian titik di atas 

permukaan ellipsoid, yaitu ellipsoid WGS (World Geodetic System) 1984 

[Abidin, 2001]. Tinggi ellipsoid (h) tersebut tidak sama dengan tinggi orthometrik 

(H) yang umum digunakan untuk keperluan praktis sehari-hari yang biasanya 

diperoleh dari pengukuran sipat datar (levelling). Tinggi orthometrik suatu titik 

adalah tinggi titik tersebut di atas geoid diukur sepanjang garis gaya berat yang 

melalui titik tersebut, sedangkan tinggi ellipsoid suatu titik adalah tinggi titik 

tersebut di atas ellipsoid dihitung sepanjang garis normal ellipsoid yang melalui 

titik tersebut.  

Patut dicatat di sini bahwa geoid adalah salah satu bidang ekuipotensial medan 

gaya berat Bumi. Untuk keperluan praktis umumnya geoid dianggap berimpit 

dengan muka air laut rata-rata (Mean Sea Level, MSL). Geoid adalah bidang 

referensi untuk menyatakan tinggi orthometrik. Secara matematis, geoid adalah 

suatu permukaan yang sangat kompleks yang memerlukan sangat banyak 

parameter untuk merepresentasikannya. Oleh karena itu untuk merepresentasikan 

bumi ini secara matematis serta untuk perhitungan-perhitungan matematis orang 

umumnya menggunakan suatu ellipsoid referensi dan bukan geoid. Ellipsoid 

referensi dan geoid umumnya tidak berimpit, dan dalam hal ini ketinggian geoid 
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terhadap ellipsoid dinamakan undulasi geoid (N). Untuk dapat mentransformasi 

tinggi ellipsoid hasil ukuran GPS ke tinggi orthometrik maka diperlukan undulasi 

geoid di titik yang bersangkutan. , seperti gambar 2 dibawah : 

 

Gambar 5 Transformasi Tinggi Ellipsiod ke Tinggi Orthometrik 

2.8 Software GAMIT 

GAMIT adalah sebuah pemrograman logis yang digunakan untuk menangani 

informasi observasi dari data pengamatan GPS komprehensif yang dikembangkan 

di MIT (Massachusetts Institute of Technology) dan SIO (Scripps Institution of 

Oceanography).  Software gamit ini digunakan untuk menghitung tiga-dimensi 

posisi stasiun bumi dan orbit satelit. Program gamit dirancang untuk dijalankan di 

bawah kerangka kerja UNIX menduukung sistem XWindows; Sejauh ini MIT 

telah melakukan adaptasi untuk workstation Intel berbasis Sun (sistem operasi / 4 

dan Solaris2), HP, IBM / RISC, DEC, dan LINUX. 

GAMIT merupakan jawaban dari penilaian dan batas kovarian yang dapat disusun 

dalam GLOBK untuk menilai posisi stasiun, kecepatan, batas orbit dan poros 

bumi. Penanganan di GAMIT menghasilkan bermacam-macam catatan Hasil. 

Catatan yang digunakan untuk memeriksa konsekuensi dari persiapan 

menggunakan GAMIT adalah Qfile. GLOBK (Worldwide Kalman channel VLBI 

dan program pemeriksaan GP) adalah teknik penyaringan informasi, yang 
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diharapkan dapat menggabungkan pengaturan dari persiapan informasi penting 

dari geodesi satelit atau estimasi bumi. (Kasfari, 2018). 

Dalam proses pengolahannya, GAMIT membutuhkan delapan macam input data, 

antara lain (Herring, 2009):  

a. Raw datadari data GPS. 

b. L-file, yang berisi koordinat dari semua stasiun pengamatan atau titik ikat 

yang digunakan. Koordinat yang diperlukan menggunakan koordinat 

geosentrik (spherical coordinates).  

c. 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.  

d. File session.info, yang berisi sesi dari data yang akan diolah. Informasi yang 

tercantum antara lain (tahun, DOY, sesi pengamatan, sampling rate, banyak 

epok, dan nomor-nomor satelit). File ini bisa juga dibuat dengan perintah 

make xp dari GAMIT.  

e. File navigasi berupa RINEX (Receiver Independent Exchange Format), 

Navigation Messages maupun ephemeris yang telah tersedia di IGS. 

f. File sestbl memuat control table mengenai karakteristik proses yang 

dieksekusi oleh GAMIT. 

g. File sittbl memberikan konstan pada setiap stasiun pengamatan yang akan 

digunakan. 

h. File GPS ephemeris yang diperoleh di IGS dengan format SP3. 
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2.9 TRACK  

TRACK merupukan sebuah rangkaian program komprehensif yang 

dikembangkan oleh Massachusetts Institude of Tecnology (MIT) bersamaan 

dengan program pengolahan GPS lainnya yang dikembangkan oleh MIT yaitu, 

GAMIT, GLOBK. Program track digunakan untuk program pengolahan data GPS 

Kinematik fase differensial GPS. Pengolahan dengan menggunakan program track 

sangat tergantung pada jarak antara base dan rover. Jarak base dan rover kurang 

dari 10 km hasil yang didapatkan akan lebih mudah, jarak lebih dari 100 km hasil 

yang didapatkan akan lebih sulit dan data yang dihasilkan akan bervariasi 

tergantung dari kualitas pegumpulan data. Dalam pengolahannya program track 

menggunakan persamaan Melbourne Wubena Wide Lane untuk pengolahan data 

(Thomas Herring, 2011). Pada saat pengukuran, apabila panjang baseline yang 

jaraknya pendek (kurang dari 10 km), maka rambatan kesalahan dari ionosfer 

akan dianggap nol. Sedangakan baseline yang lebih panjnag akan menggunanakan 

persamaan melbroune wubena wide line. 

 

2.9.1 Melbourne Wubena Wide Line (MW-WL) 

Melbourne Wubena Wide Line Merupakan sebuah kombinasi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi slip siklus fase atau rentang semu yang menghilangkan 

goemetri dan ionosfer. Melbourne Wubena Wide Line memiliki karakteristik 

antara lain (Thomas Herring, 2011) : 

1. Dalam bentuk satu arah seperti yang ditunjukkan, MW-WL tidak harus 

berupa bilangan bulat atau konstanta 

2. Kemiringan dalam satu arah adalah hal biasa, tetapi perhatikan bahwa 

kedua satelit menunjukkan kemiringan yang sama. 

3. Jika perbedaan pasangan satelit yang sama dari stasiun lain (terutama 

ketika penerima dan antena merek yang sama) dikurangkan dari hasil ini, 

maka akan menjadi bilangan bulat (bahkan di stasiun yang satu ini, 

perbedaannya mendekati bilangan bulat) 
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4. MW-WL memberi tahu Anda perbedaan antara siklus L1 dan L2. Untuk 

mendapatkan siklus individu di L1 dan L2 kita membutuhkan teknik lain. 

5. Ada rumus yang memberikan siklus L1 + L2 tetapi memiliki 10 kali 

gangguan data rentang (⅀f/∆f) dan umumnya tidak digunakan. 

6. Teknik selanjutnya ini disebut resolusi ambiguitas jalur sempit. Dalam 

mode LC_AUTCLN gamit, L1-L2 diselesaikan dalam autcln, dan 

ambiguitas NL diselesaikan dalam penyelesaian dari nilai perkiraan L1. 

 

2.10 EGM 2008 (EARTH GRAVITATIONAL MODEL) 

EGM 2008 adalah model gravitasi yang mungkin dibuat dengan campuran 

kuadrat terkecil dari model gravitasi ITG-GRACE03S dan menghubungkannya 

dengan jaringan kesalahan kovarian. Data gayaberat diperoleh dari perkiraan 

ketidakteraturan gayaberat udara bebas dengan grid 2.5 menit. Grid ini dibentuk 

dari campuran informasi duniawi, anak perusahaan altimetri dan informasi 

gravitasi udara. EGM 2008 dilengkapi dengan derajat hingga 2159 dan berisi 

koefisien ekstra hingga 2190. Semua zona adalah informasi gravitasi berkualitas 

yang diperoleh dari undulasi geoid EGM2008 dan pengukuran GPS/Leveling 

secara independent di bawahnya orde 5-10 cm. EGM 2008 juga berhubungan 

dengan perhitungan model gayaberat berdasarkan satelit GRACE (Pavlis, dkk, 

2012). 

 

2.11 RMSE (Root Mean Square Error) 

RMSE (root mean square error) adalah akar kuadrat dari dari selisih anatara nilai 

koordinat data dan nilai koordinat yang berasal dari sumber, yang mana semakin 

kecil nilai RMSE (mendekati 0) maka hasil akan semakin akurat. Nilai RMSE 

dapat dihitung menggunakan persamaan berikut :  
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RMSEhorisontal = 

 

RMSEvertikal = 

 

 (1) 

 

 

D2 =    
 

 

(2) 

 

Keterangan  : 

n   : Jumalah data 

X  : Nilai koordinat X  

Y  : Nilai koordinat Y 

Z  : Nilai Tinggi 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak pada kawasan cagar alam yang memiliki 4 buah 

pulau kecil disekitarnya yaitu pulau setung, pulau anak krakatau, pulau krakatau, 

pulau rakata kecil yang terletak di selat sunda antara pulau sumatera dan pulau 

jawa dengan koordinat 6°6′0″LS,105°25′0″BT, . 

 

Gambar 6 Lokasi Gunung Anak Krakatau 

3.2 Alat dan Bahan 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=id&params=6_6_0_S_105_25_0_E_
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A 

 

A. Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Laptop ASUS dengan spesifikasi  prosesor Intel Celeron CPU 

N3350 @ 1.10GHz,  RAM 4 GB. 

b)  2 GPS Geodeti HI-TARGET 

 

B. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Sistem operasi Ubuntu. 

b) Perangkat lunak GAMIT TRACK. 

c) Perangkat lunak EGM 2008 ( EARTH GRAVITATIONAL MODEL) 

d) Microsoft Word 2010. 

e) Microsoft Excel 2010 

C. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengamatan GPS 

Geodetik 

 

3.3 Diagram Alir 

Diagram alir dari penelitian ini meliputi beberapa proses dan dibedakan menurut 

garis pisah supaya dapat membuat pembaca lebih memahami, berupa sebagai 

berikut : 

Mulai 

  

 

 

 

 

 

Persiapan 

Pengukuran 

Pengumpulan 

Data 
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Selesai 

 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Diagram Alir 

Pengolahan 

Data 

Pengolahan data 

GAMIT 

Pengolahan data 

GAMIT TRACK 

Pengolahan data 

EGM 2008 

Hasil Olahan 
Data 

 

Hasil Olahan 
Data 

 

Undulasi 
EGM 2008 

 

Perhitungan Tinggi 

Orthometrik 

Analisis 

Penelitian 

Laporan 
 



23 
 

 
 

3.4 Persiapan Pengukuran 

Persiapan awal yang di lakukan yaitu studi literartur. Studi literatur dilakukan 

untuk memperoleh data dengan mempelajari buku, jurnal, makalah, atau tulisan 

ilmiah yang diperoleh dari media cetak. Studi literatur dilakukan untuk 

mengetahui dasar-dasoar keilmuan dan juga untuk mengetahui perkembangan 

teknologi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Persiapan selanjutnya menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

melakukan pengukuran seperti dua alat GPS Geodetik base dan rover beserta 

kelengkapannya. Mengurus adminintrasi perizinan untuk memasuki kawasan 

gunung anak krakatau. Menyiapkan perlengkapan tambahan untuk menunjang 

keseharian selama berada di kawasan gunung anak krakatau. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dialkukan dengan melakukan pengambilan data hasil 

pengukuran alat GPS Geodetik baik base dan rover menggunakan perangkat keras 

laptop/komputer. 

 

3.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan untuk pertama kali adalah mengubah data yang 

telah diperoleh menjadi file Rinex menggunakan software HGO (HI-Target 

Geomatic Office).  Pengolahan yang selanjutnya adalah pengecekan dengan 

software  TEQC.  Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui waktu mulai,  nilai 

multipath,  interval perekaman. Kemudaian mengolah hasil data rinex yang sudah 

diperbaiki dengan menggunakan software GAMIT dan GAMIT TRACK serta 

mencari nilai undulasi dengan menggunakan EGM2008. 
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3.6.1 Pengolahan dengan Gamit Track 

Pada pengolahan data gps dengan menggunakan software gamit track diperlukan 

data gps geodetik berupa data gps base dan data gps rover yang sudah diubah 

kedalam bentuk rinex. Sebelum mulai mengolah data gps, diperlukan data 

pendukung yaitu data sp3. Setelah semua data terkumpul baru bisa melakukan 

pengolahan dengan data gps dengan menggunakan command file berupa 

track.cmd. Hasil dari pengolahan data gps dengan software gamit track berupa 

koordinat lintang, bujur dan tinggi ellipsoid. 

 

3.6.2 Nilai Undulasi 

Undulasi EGM 2008 didapatkan dengan bantuan dari web SRGI milik badan 

geospasial dengan cara menginput koordinat lintang dan bujur dari hasil 

pengolahan data GPS. 

 

3.7 Hasil Penelitian 

Data yang telah diperoleh dari pengolahan software GAMIT dan GAMIT TRACK 

yang berupa nilai Koordinat lintang dan bujur serta nilai tinggi terhadap Ellipsoid, 

kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui  nilai tinggi Orthometrik 

Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan nilai undulasi yang diperoloeh dari 

EGM 2008 dan tinggi ellipsoid . 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

BAB V PENUTUP 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil dari penenlitian penentuan 

tinggi gunung anak krakatau, sebagai berikut : 

1. Tinggi ellipsoid yang dihasilkan pada semua titik sebesar GAK1 14.38854 

meter, GAK2 48.34235 meter, GAK3 130.19456 meter, dan puncak 

gunung anak krakatau 154.72943 meter 

2. Nilai undulasi pada semua titik pengamatan gunung anak krakatau, GAK1 

11.463 meter, GAK2 11.369 meter, GAK3 11.313 meter, dan undulasi 

puncak gunung anak krakatau 11.313 meter 

3. Tinggi orthometrik untuk puncak gunung anak krakatau yang dihasilkan 

dari perhitungan tinggi ellipsoid dan nilai undulasi adalah 143.41643 

meter. 

4. Analisis akurasi nilai koordinat RMSE yang didapatkan, yaitu nilai 

koordinat RMSEhorizontal sebesar 0,04298 m dan nilai RMSEvertikal sebesar 

0,0426148 m 

5. Hasil perbandingan nilai tinggi orthometrik yang didapat dari penggunaan 

metode pengukuran TRACK tidak berbeda jauh dari metode pengukuran 

rapid statik dengan selisih hasil yang didapat berkisar 0,06 m. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini : 

1. Hasil dari penelitian diharpakan bisa untuk menjadi referensi untuk 

mengetahui tinggi orthometrik dari gunung anak krakatau. 

2. Pengolahan data GPS bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat 

lunak ilmiah lain selain GAMIT TRACK dan GAMIT 
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