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ABSTRAK 

 
 

STUDI KETELITIAN HASIL PENGOLAHAN DATA PENGAMATAN 

GNSS METODE KINEMATIK MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK 

GAMIT TRACK 

 

 

Oleh 

 
 

FAHMI ARLIS PURNAMA 

 

 

 

Studi ketelitian dengan GNSS metode kinematik, bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari kepresisian GNSS. Pengukuran bidang tanah saat ini 

banyak menggunakan metode RTK-NTRIP dengan menggunakan CORS, masalah 

yang ditimbulkan ketika menggunakan RTK-NTRIP adalah jauhnya jarak CORS 

yang digunakan. Dari efek jauhnya CORS yang digunakan adalah kurang 

maksimalnya koreksi data sehingga data yang dihasilkan memiliki kesalahan. 

Perlu perkembangan metode yang digunakan agar pengukuran menggunakan jarak 

baseline jauh mendapatkan hasil yang lebih efektif dari segi hasil pengukuran dan 

waktu.GAMIT Track mampu mengolah data pengamatan GNSS dengan jarak 

baseline >10 km dapat memberikan hasil yang baik. 

Metode penelitian ini melakukan pengamatan GNSS dengan variasi jarak 

baseline 1 km sampai lebih dari 10 km serta perbandingan data pengamatan single 

base dan dual Base. Penelitian ini menggunakan metode kinematik dengan objek 

pengamatan yang membentuk lingkaran dengan radius 1,5 m diolah 

menggunakkan Software GAMIT TRACK. 

Pada pengamatan variasi baseline menunjukan Unila – Way Halim memiliki 

nilai RMS error terkecil 0,038131449 m dan Unila – Panjang memiliki nilai RMS 

error terbesar 0,056700056 m. Maka secara teori bahwa jarak baseline yang lebih 

dekat memiliki nilai yang lebih kecil dengan memiliki selisih 0,018568607 m. 

Dari hasil perhitungan data pengamatan single base dan dual base memiliki nilai 

rata- rata RMS error 0,038807046 m.   Hasil pengamatan dan pengolahan data 

pada penelitian ini mendapatkan hasil perhitungan hingga orde centimeter, maka 

penelitian ini cukup baik jika digunakan pada pengukuran bidang tanah. 

 

Kata Kunci : GAMIT TRACK, Single Base dan Dual Base, variasi Baseline. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

ACCURACY STUDY OF GNSS OBSERVATION DATA PROCESSING 

RESULTS KINEMATIC METHOD USING GAMIT TRACK SOFTWARE 

 

 

By 

 
 

FAHMI ARLIS PURNAMA 

 

 

 

Accuracy study with GNSS kinematic method, aims to determine the results of 

GNSS precision. Currently, most of the land plot measurement uses the RTK- 

NTRIP method using CORS. The problem that arises when using RTK-NTRIP is 

the distance between the CORS used. From the effect of the distance CORS used 

is less than the maximum correction of the data so that the resulting data has 

errors. It is necessary to develop the method used so that measurements using a 

long baseline distance get more effective results in terms of measurement results 

and time. GAMIT Track is able to process GNSS observation data with a baseline 

distance of >10 km can give good results.This research method performs GNSS 

observations with variations in the baseline distance of 1 km to more than 10 km 

as well as comparisons of Single Base and Dual Base observation data. This study 

uses the kinematic method with the object of observation that forms a circle with a 

radius of 1.5 m processed using GAMIT TRACK Software.Based on the baseline 

variation, it shows that Unila – Way Halim has the smallest RMS error value of 

0.038131449 m and Unila – Panjang has the largest RMS error value of 

0.056700056 m. So in theory, the closer baseline distance has a smaller value with 

a difference of 0.018568607 m. From the results of the calculation of the 

observation data single base and dual base have an average value of RMS error 

0.038807046 m. The results of observations and data processing in this study get 

the results of calculations up to the order of centimeters, so this research is quite 

good if used in measuring land parcels. 

 

Keywords : GAMIT TRACK, Single Base dan Dual Base, variasi Baseline 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 
 

Teknologi penentuan posisi mengalami perkembangan yang semakin cepat 

dimana tidak hanya untuk keperluan bidang geodesi dan geomatika, akan tetapi 

hampir ke semua bidang kehidupan seperti transportasi, ekonomi, perdagangan, 

telekomunikasi, dan lain-lain. Hal tersebut erat kaitannya dengan perkembangan 

teknologi GNSS yang semakin canggih, dari segi metode, ketelitian dan jumlah 

satelit GNSS. Penentuan posisi dengan survey GNSS dapat dilakukan dengan 

beberapa metode antara lain, rapid static, stop and go, real time, pseudo- 

kinematic. 

 
GNSS kinematik banyak digunakan dalam berbagai keperluan riset geodetik. 

Salah satu dari penerapan metode tersebut adalah untuk pengujian tingkat 

ketelitian pengamatan GNSS. Penentuan posisi kinematik dengan menggunakan 

data pengamatan GPS continue pada data pengamatan memiliki interval 

pengamatan yang sangat rapat (1 second – 30 second). Dengan tersedianya data 

pengamatan GPS yang sangat rapat tersebut, maka objek yang bergerak dapat 

ditentukan posisinya setiap interval waktu/epok tersebut. (Abidin, 2006). 

 
Strategi pengolahan data yang diterapkan pada pengamatan GNSS kinematik 

adalah dengan melakukan proses pengurangan data pengamatan GNSS antara titik 

pantau dengan stasiun referensi pada waktu bersamaan. Diharapkan dengan 

strategi ini, kesalahan dan bias dari data dapat dieliminasi dan direduksi. Secara 

otomatis, ketika kesalahan dan bias dapat tereduksi dengan baik dan benar maka 
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didapatkan ketelitian posisi yang memiliki tingkat akurasi dan presisi yang lebih 

baik. Ketelitian posisi yang diberikan oleh teknologi GPS kinematik adalah sekitar 

1-5 cm, dengan asumsi bahwa ambiguitas fase dapat ditentukan secara benar 

(Abidin, 2006). Metode kinematik GNSS dilakukan menggunakan 2 perangkat 

GNSS. Perangkat yang pertama sebagai base station berfungsi sebagai pemberi 

koreksi dan posisinya tetap (tidak bergerak), sedangkan rover posisinya boleh 

berpindah-pindah sesuai dengan posisi yang diinginkan. 

 
Studi pengamatan GNSS ini dilakukan dengan metode kinematik, dimana rover 

yang digunakan dalam pengamatan akan bergerak membentuk sebuah pola jalur 

lintasan yang mendekati bentuk lingkaran penuh. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui hasil dari kepresisian GNSS Geodetik. Pada pengamatan GNSS 

ini yang perlu dipahami dalam mengamati kepresisian alat seperti problem variasi 

panjang baseline pengamatan serta perbedaan hasil data dalam menggunakan 

single base dan dual base pada pengamatan berbentuk lingkaran dengan kondisi 

bidang terbuka dan bebas obstruksi. Data pengukuran yang telah diperoleh 

kemudian diproses dengan menggunakan perangkat lunak GAMIT. 

 
Perangkat lunak ilmiah pengolah data GNSS yang dikembangkan pada saat ini 

dan sering digunakan dalam penelitian seperti analisis data deformasi ataupun 

ketelitian titik koordinat adalah GAMIT, perangkat lunak tersebut selain untuk 

pengolahan data statik juga menawarkan suatu program pengolahan data 

kinematik yaitu TRACK yang mampu menganalisis data pengamatan GNSS 

metode kinematik dengan ketelitian yang cukup baik, dan tidak memakan waktu 

yang lama pada proses pengolahan data pengukuran GNSS. Pengolahan data 

menggunakan GAMIT Track mampu mengolah data pengamatan GNSS dengan 

jarak baseline >10 km serta dapat memberikan hasil yang baik (Herring, 2010). 

 
Terkait dengan perkembangan dan kebutuhan survei pemetaan di Indonesia, 

terutama untuk pengukuran bidang tanah saat ini banyak menggunakan metode 

RTK-NTRIP dengan menggunakan CORS. Salah satu masalah yang ditimbulkan 

ketika menggunakan RTK-NTRIP adalah jauhnya jarak CORS yang digunakan. 
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Dari efek jauhnya CORS yang digunakan adalah kurang maksimalnya koreksi 

data sehingga data yang dihasilkan memiliki kesalahan. Dari masalah diatas, perlu 

perkembangan metode yang digunakan agar pengukuran menggunakan jarak 

baseline jauh mendapatkan hasil yang lebih efektif dari segi hasil pengukuran dan 

waktu. Dari masalah yang timbul diatas perlu dilakukan penelitian menggunakan 

metode kinematik Track dimana data yang akan dihasilkan bisa mencapai orde 

centimeter. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 
 

Pengamatan menggunakan Metode Real Time Kinematik-RTK sangat sering 

digunakan pada instansi-instansi atau pada bidang pekerjaan tambang untuk 

keperluan pengukuran bidang tanah ataupun batas wilayah, salah satunya 

menggunakan metode RTK-NTRIP dengan menggunakan CORS. Masalah yang 

ditimbulkan ketika menggunakan RTK-NTRIP adalah jauhnya jarak CORS yang 

digunakan. Dari efek jauhnya CORS yang digunakan adalah kurang maksimalnya 

koreksi data sehingga data yang dihasilkan memiliki kesalahan. Dari masalah 

diatas, perlu perkembangan metode yang digunakan agar pengukuran 

menggunakan jarak baseline jauh mendapatkan hasil yang lebih efektif dari segi 

hasil pengukuran dan waktu. 

 
Studi ketelitian dengan GNSS metode kinematik bertujuan untuk mengetahui hasil 

dari ketelitian GNSS Geodetik. Pada pengamatan GNSS ini yang perlu dipahami 

dalam mengamati kepresisian alat seperti problem panjang baseline pengamatan 

serta perbedaan hasil data dalam menggunakan Single Base dan Dual Base pada 

pengamatan berbentuk lingkaran dengan kondisi bidang terbuka dan bebas 

obstruksi. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam latar belakang tersebut 

adalah : 

1. Berapa hasil ketelitian data pengamatan GNSS berdasarkan dari variasi 

baseline pada pengamatan menggunakan metode kinematik ? 

2. Berapa hasil ketelitian data pengamatan GNSS menggunakan metode 

kinematik antara Single Base dan Dual Base ? 
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3. Apakah metode kinematik dengan jarak baseline lebih dari 10 km dapat 

menghasilkan tingkat ketelitian cukup baik? 

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kepresisian alat dalam pengamatan seperti problem panjang 

baseline, serta perbedaan hasil data dalam menggunakan single base dan dual 

base pada pengamatan dengan jarak baseline lebih dari 10 km. Untuk melihat 

hasil kepresisian yang dilakukan dengan metode survei GNSS secara kinematik 

yang kemudian diolah menggunakan metode pengolahan data GAMIT TRACK. 

 
 

1.4 Maksud Penelitian 

 
 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hasil dari tujuan 

penelitian ini, serta untuk mengetahui hasil dari pengolahan data menggunakan 

GAMIT TRACK dalam pengamatan GNSS Geodetik. 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

 
 

Manfaat yang diperoleh jika penelitian ini berhasil adalah dapat memberikan 

referensi untuk berbagai golongan para pengguna GNSS Geodetik ini baik itu 

mahasiswa, warga sipil dan instansi atau lembaga lainnya. Dengan metode 

pengolahan data menggunakan GAMIT TRACK ini bisa menjadi salah satu 

alternatif dalam pengolahan data dengan hasil berketelitian tinggi yang mampu 

mengolah data kinematik kepresisian yang cukup baik serta memudahkan dalam 

pengambilan data lapangan. 
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1.6 Batasan Masalah 

 
 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung. 

2. Pengambilan titik pengamatan menggunakan metode kinematik dan metode 

statik untuk pengambilan titik base. 

3. Uji tingkat ketelitian alat berasal dari kepresisian yang di hasilkan dari data 

pengolahan GAMIT TRACK. 

4. Jarak baseline 1 sampai lebih dari 10 km. 

5. Pengolahan data menggunakan software GAMIT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 GNSS (Global Navigation Satelite System) 

 
 

Pada awal tahun 1980-an, teknologi penentuan posisi berbasiskan satelit mulai 

berkembang bernama GPS (Global Positioning System) yang dikembangkan oleh 

Amerika Serikat. Teknologi tersebut menerapkan prinsip trilaterasi dalam 

penentuan posisinya. Seiring dengan perkembangan zaman, terminologi teknologi 

penentuan posisi berbasiskan satelit berubah menjadi GNSS (Global Navigation 

Satellite System) yang merupakan gabungan dari beberapa teknologi penentuan 

posisi yang dikembangkan oleh negara – negara yang berbeda, seperti Glonass 

dari Rusia, Beidou dari China, dan Galileo dari Eropa yang bersifat secara global. 

Selain itu, terdapat sistem GNSS yang bersifat regional, atau beroprasi dengan 

cakupan wilayah tertentu ialah Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) dari Jepang 

dan Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) dari India (Gumilar, 

2021) 

 
 

 

Gambar 1. Beberapa sistem GNSS, baik yang beroprasi secara global maupun 

regional (Sumber: Gumilar, 2021) 
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Teknologi GNSS memiliki banyak keunggulan dibandingkan teknologi penentuan 

posisi terdahulu, sehingga teknologi GNSS banyak digunakan untuk berbagai 

keperluan dan sangat menarik. Penentuan posisi menggunakan GNSS dapat 

dilakukan kapan saja dan di mana saja di belahan dunia ini dan tidak terhalang 

oleh cuaca. Posisi yang didapat juga memiliki ketelitian yang relatif tinggi. Selain 

itu, teknologi GNSS juga dapat memberikan informasi kecepatan dan percepatan 

secara tiga-dimensi, termasuk informasi waktu. Seluruh informasi tersebut dapat 

didapatkan secara cepat dan dapat ditentukan dalam kondisi diam (statik) maupun 

bergerak (kinematik) (Gumilar, 2021). 

 
Penggunaan teknologi GNSS juga relatif mudah dan tidak memakan banyak 

tenaga. Dibandingkan dengan menggunakan teknologi theodolite yang 

membutuhkan setidaknya tiga personel untuk melakukan serangkaian pemetaan, 

penggunaan teknologi GNSS hanya memerlukan setidaknya satu personel saja, hal 

ini disebabkan oleh semakin ringkasnya alat penerima sinyal GNSS (Gumilar, 

2021). 

 

 

2.2 Metode Pengamatan Statik 

 
 

Metode pengamatan statik menggunakan GNSS dilakukan di atas objek yang 

tidak bergerak. Metode ini dapat menggunakan kombinasi data pseudorange 

dengan jarak fase. Metode pengamatan statik dapat diterapkan baik pada 

penentuan posisi secara absolut maupun secara relatif (Gumilar, 2021). 

 
Ketelitian dari metode statik mempunyai spektrum yang cukup luas dari orde 

meter hingga orde milimeter. Metode statik dan dtatik singkat sampai saat ini 

masih banyak dilakukan untuk beberapa pekerjaan. Di Indonesia, pengamatan 

metode statik umum digunakan dalam penentuan posisi secara relatif terhadap 

titik refrensi. Titik refrensi ini dapat berupa tugu permanen yang telah diketahui 

koordinatnya maupun jaringan pengamatan GNSS continue yang dikelola oleh 

Badan Informasi Geospasial (BIG) (Gumilar, 2021). 
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2.3 Metode Pengamatan Kinematik 

 
 

Penentuan posisi secara kinematik (kinematic positioning) merupakan penentuan 

posisi dari titik-titik yang bergerak dan receiver GNSS tidak dapat atau tidak 

mempunyai kesempatan untuk berhenti pada titik-titik tersebut (Abidin, 2006). 

Penentuan posisi kinematik ini dapat dilakukan secara absolute ataupun 

diferensial dengan menggunakan data pesudorange dan/atau fase. Hasil penentuan 

posisi dapat diperlukan saat pengamatan (real-time) ataupun sesudah pengamatan 

(post processing). Berdasarkan pada jenis data yang digunakan serta metode 

penentuan posisi yang digunakan, ketelitian posisi kinematik yang diberikan oleh 

GNSS dapat berkisar dari tingkat rendah (penentuan posisi absolute dengan 

pseudorange) sampai tingkat tinggi (penentuan posisi diferensial dengan fase) 

(Abidin, 2006). 

 
Penentuan posisi kinematik-diferensial dengan data fase dapat memberikan 

ketelitian tipikal sekitar 1 – 5 cm dengan asumsi bahwa ambiguitas fase dapat 

ditentukan secara benar. Untuk mencapai ketelitian tersebut, ambiguitas fase harus 

ditentukan dengan menggunakan jumlah data yang terbatas dan juga selagi 

receiver GNSS bergerak. Mekanisme penentuan ambiguitas fase yang biasa 

disebut dengan on-the-fly ambiguity resolution ini bukanlah suatu hal yang mudah 

dilaksanakan. Untuk dapat menentukan ambiguitas fase secara cepat dan benar 

umumnya diperlukan penggunaan data fase dan pseudorange dua frekuensi, 

geometri satelit yang relatif baik, algoritma perhitungan yang relatif andal, dan 

mekanisme eliminasi kesalahan dan bias yang relatif baik dan tepat. Metode ini 

dapat digunakan untuk penentuan posisi objek -objek yang diam maupun bergerak 

(Abidin, 2006). 

 
Penentuan posisi kinematik-diferensial dengan data fase ini diimplementasikan 

dengan menggunakan satu atau beberapa stasiun referensi. Penggunaan lebih dari 

satu referensi akan lebih baik karena dapat memperluas cakupan dari pengamatan. 

Dengan menggunakan satu stasiun referensi, metode ini hanya bisa digunakan 

untuk jarak baseline sekitar 10-15 km. Untuk baseline yang lebih panjang 
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umumnya nilai ambiguitas fase akan semakin sukar ditentukan secara benar 

karena residu dari kesalahan dan bias yang tersisa setelah proses pengurangan data 

akan relatif semakin signifikan (Abidin, 2006). Agar resolusi ambiguitas fase tetap 

dapat dilaksanakan dengan baik untuk jarak baseline yang relatif panjang, maka 

pengguna harus dibantu dengan data dan informasi yang dapat digunakan untuk 

mereduksi efek dari residu kesalahan dan bias tersebut (Abidin, 2006). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Ilustrasi metode kinematik (Sumber: NovAtel, 2015) 

 
 

2.4 Kesalahan dan Bias pada Sinyal GNSS 

 
 

Pengukuran GNSS tidak terlepas dari kesalahan. Kesalahan pada pengukuran 

GNSS tidak terlepas dari kesalahan dan bias. Kesalahan dan bias ini dapat terjadi 

di reciver, satelit, maupun dalam penjalaran sinyal GNSS tersebut. Kesalahan dan 

bias tersebut meliputi kesalahan orbit satelit, kesalahan jam satelit dan penerima, 

bias ionodfer, bias troposfer, multipath, imaging, cycle slips, ambiguitas fase, 

serta derau. Kesalahan dan bias ini akan mempengaruhi akurasi dan presisi dari 

koordinat yang ditentukan dari pengamatan GNSS (Gumilar, 2021). 
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Gambar 3. Tiga komponen utama kesalahan dan bias (Sumber: Gumilar, 2021) 

 
 

2.4.1 Bias Pada Pengukuran 

 
 

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 ketidak sesuaian 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 dari pada algoritma oneway 

(Lestari, 2006). 
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2. Bias berdasarkan receiver adalah efek daya guna 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). Elektronbebas yang ada di 

ionosfer menciptakan pelambatan pada modulasi sinyal disebut dengan 

PseudoRandom Noise atau PRN code (Lestari, 2006). 

 

 
2.4.2 Multipath 

 
 

Efek Multipath merupakan faktor pertama penyebab error pada pengukuran 

GNSS. Dalam kondisi ideal, sinyal diterima langsung oleh penerima tanpa 

terpantulkan oleh keadaa disekitar lokasi pengamatan. Pada daerah urban atau 

perkotaan, sinyal akan terpantul oleh obstruksi yang berada di sekitar lokasi 

pengamatan, seperti bangunan tinggi. Pada daerah lautan, sinyal akan terpantulkan 

oleh permukaan laut. Fenomena di mana penerima menangkap sinyal hasil 

pantulan dari lingkungan sekitar dinamakan sebagai multipath. 

 
 

Gambar 4. Ilustrasi fenomena multipath pada sinyal GNSS 

(Sumber: Gumilar, 2021) 
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Multipath adalah error yang terjadi karena sinyal pantul yang masuk ke receiver 

antena. Sinyal GNSS dapat dipantulkan oleh bangunan, permukaan logam, air 

atau tanah didekat receiver. Efek error 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 

cycleslip. Cycle slip harus diperbaiki di dalam carrier phase pada tahap 

pengolahan data (Lestari, 2006). 

 
 

2.5 GAMIT 

 
 

Departemen Ilmu Bumi, Atmosfer, dan Planetary di Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) didanai oleh National Science Foundation (NSF) untuk 

mendukung para penyelidik menggunakan perangkat lunak pemrosesan GAMIT 

dan GLOBK. Upaya MIT termasuk pelatihan untuk penyelidik dan kolaborator 

luar negeri mereka, dan meningkatkan kemampuan, keandalan, antarmuka 

pengguna, dan dokumentasi perangkat lunak. GAMIT, GLOBK, dan TRACK 

membentuk rangkaian program yang komprehensif untuk menganalisis 

pengukuran GNSS terutama untuk mempelajari deformasi kerak bumi. Perangkat 

lunak ini telah dikembangkan oleh MIT, Scripps Institution of Oceanography, dan 

Universitas Harvard dengan dukungan dari National Science Foundation. 

 
Perangkat Lunak GAMIT (GNSS Analysis Package Developed at MIT) adalah 

sebuah paket perangkat lunak ilmiah untuk pengolahan data pengamatan GNSS 

yang dikembangkan oleh MIT (Massachusetts Institute of Technology) dan SIO 

(Scripps Institution of Oceanography). Perangkat lunak ini dapat menghasilkan 

posisi relatif tiga dimensi dari pengamat dengan tingkat ketelititan tinggi karena 

data yang digunakan selain data broadcast ephemeris, juga digunakan data precise 

ephemeris (Laksana, 2014). 

 

GAMIT adalah kumpulan program yang digunakan untuk analisis data GNSS. Ini 

menggunakan fase pembawa siaran GNSS dan pseudorange yang dapat diamati 
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untuk memperkirakan posisi relatif tiga dimensi dari stasiun bumi dan orbit satelit, 

penundaan zenith atmosfer, dan parameter orientasi bumi. Perangkat lunak ini 

dirancang untuk berjalan di bawah sistem operasi UNIX. GLOBK adalah filter 

Kalman yang tujuan utamanya adalah menggabungkan berbagai solusi geodetik 

seperti GNSS, VLBI, dan percobaan SLR. Ini menerima sebagai data, atau 

"pengamatan semu" perkiraan dan matrik kovarian untuk koordinat stasiun, 

parameter orientasi bumi, parameter orbital, dan posisi sumber yang dihasilkan 

dari analisis pengamatan utama. Solusi input umumnya dilakukan dengan longgar 

ketidakpastian apriori ditugaskan untuk semua parameter global, sehingga kendala 

dapat diterapkan secara seragam dalam solusi gabungan. TRACK adalah program 

penentuan posisi kinematik fase diferensial GNSS. TrackRT adalah program 

pemrosesan kinematik GNSS real time (Unavco, 2021). GAMIT merupakan 

program yang memasukkan algorithma hitung kuadrat terkecil dengan parameter 

berbobot untuk mengestimasi posisi relatif dari sekumpulan stasiun, parameter 

orbit dan rotasi bumi, zenith delay dan ambiguitas fase melalui pengamatan 

double difference. Kelebihan dari perangkat lunak ini adalah bisa memasukkan 

data koreksi atmosfer, pasang surut laut, dan pemodelan cuaca (Saputra, 2017). 

 

Pembobotan stasiun pengamatan, tujuh informasi stasiun, koordinat pendekatan, 

pengaturan sesi pengamatan dapat dilakukan dengan perangkat lunak ilmiah ini. 

Hasil keluaran dari perangkat lunak GAMIT berupa estimasi dan matrik kovarian 

dari posisi stasiun dan parameter orbit dan rotasi bumi yang kemudian 

dimasukkan pada GLOBK. 

 
 

2.6 Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahnun 2014 

 
 

Peraturan Kepala Badan informasi Geospasial ini merupakan peraturan acuan 

pedoman teknis mengenai syarat dan ketentuan dalam standar ketelitian peta agar 

mengetahui kualitas hasil pengukuran. 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghitung ketelitian Geometri yang dihasilkan 

dari metode kinematik GNSS. Ketelitian geometri merupakan nilai yang 
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menggambarkan ketidakpastian koordinat atau posisi suatu objek pada peta 

dibandingkan dengan koordinat posisi objek yang dianggap sebenarnya. 

 

Standar Pengujian ketelitian posisi mengacu pada perbedaan koordinat antara titik 

uji hasil ukuran yang dibandingkan dengan kondisi sebenarnya. RMSE digunakan 

untuk menggambarkan akurasi meliputi kesalahan secara acak dan tersistematik. 

Persamaan RMSE dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

.............................................................(1) 

Dimana rumus ini: 

RMSE : Root Mean Square Error 

x1 : Nilai koordinat x pengukuran 

y1 : Nilai koordinat y pengukuran 

n : Jumlah data 

X : Nilai koordinat x sebenarnya 

Y : Nilai koordinat y sebenarnya 

 
Dari rumus di atas didapatkan persamaan turunan yang didapatkan dari penelitian 

ini pada persamaan 2. 

 
 

 

dalam hal ini: 

r = jarak titik pusat pengamatan 

1,5 = radius lingkaran 

n = Jumlah data 

 
 

untuk mendapatkan nilai jarak pada penelitian ini didapatkan persamaan 3. 
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Dalam hal ini: 

x1 : Nilai koordinat x pengamatan lingkaran 

y1 : Nilai koordinat y pengamatan lingkaran 

x2 : Nilai koordinat x titik tengah 

y2 : Nilai koordinat y titik tengah 

 

 
2.7 Penelitian Terdahulu 

 
 

Penelitian ini mengkaji tentang ketelitian hasil pengolahan data pengamatan 

GNSS, Lokasi penelitian ini berada di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini 

akan menganalisis hasil pengolahan data GNSS kinematik (tracking) dengan 

objek berbentuk lingkaran pada bidang tanah datar yang kemudian diolah dengan 

perangkat lunak GAMIT TRACK. Berdasarkan tabel 1 dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda dalam hal metode 

pengamatan, serta software yang digunakan. Penelitian ini berfokuskan pada 

pengamatan GNSS kinematik bergerak membentuk lingkaran berradius 1,5 m 

dengan variasi panjang baseline serta analisa ketelitian yang dihasilkan dari 

pengolahan data. Perbedaan penelitian terdahulu selengkapnya disajikan pada 

tabel 1. 
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Tabel 1. Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu 

 

No 
Judul 

Penelitian 
Lokasi Metode 

Software 
Pengolahan Data 

Hasil Penelitian 

1. Analisis Metode 

GNSS 

Kinematik 

Menggunakan 

Perangkat Lunak 

RTKLIB. 
 

Henri Kuncoro 

(2012) 

Institut 

Teknologi 

Bandung 

Kinematik RTKLIB 1. Pengolahan baseline GNSS dengan menggunakan RTKLIB dan 

TTC nampak bahwa RTKLIB memberikan hasil yang memiliki 

kestablian yang lebih baik daripada TTC. Pada kategori baseline 

pendek nilai standar deviasinya kurang dari 1 cm, pada kategori 

baseline menengah nilai standar deviasinya antara 3- 6 cm, 

sedangkan pada kategori baseline sangat panjang memiliki nilai 

standar deviasi 3-8 cm. 

2. Hasil pengolahan baseline GNSS dengan RTKLIB cenderung 

hasil tidak stabil pada awal waktu pengamatan, sedangkan pada 

hasil pengolahan dengan TTC cenderung tidak stabil di 

pertengahan waktu pengamatan. Hal ini terkait dengan perbedaan 

pada strategi pengolahan baseline GNSS yaitu metode filtering 

yang digunakan serta model koreksi yang digunakan. 

3. RTKLIB mampu mendeteksi offset gempa pada variasi panjang 

baseline yang lebih banyak daripada TTC. pengolahan baseline 

GNSS kinematik dengan RTKLIB adalah pemilihan model 

koreksi troposfer dan ionosfer yang digunakan, serta kesuksesan 

RTKLIB dalam menentukan kebulatan ambiguitas fasenya. Hal 

ini dapat diketahui bahwa hanya model-model troposfer dan 

ionosfer tertentu yang cocok digunakan dalam pengolahan 

baseline GNSS pada tugas akhir ini serta hasil estimasi posisi 

yang kebulatan ambiguitas fasenya berhasil ditentukan dengan 
benar menghasilkan nilai standar deviasi yang baik. 
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Tabel 1 (lanjutan) 

 

No 
Judul 

Penelitian 
Lokasi Metode 

Software 
Pengolahan Data 

Hasil Penelitian 

2. Analisis 

Ketelitian 

Pengukuran 

Baseline Panjang 

GNSS Dengan 

Menggunakan 

Perangkat Lunak 

GAMIT 10.4 dan 

Topcon Tools 

V.7 

 

Maulana Eras 

Rahadi (2014) 

Universitas 

Dipenegoro 

Statik GAMIT 10.4 dan 
Topcon Tools V.7 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis hasil pengolahan 

diketahui bahwa, 

Rata-rata nilai simpangan baku hasil pengolahan dengan 

menggunakan perangkat lunak GAMIT 10.4 adalah 0,020 m 

sedangkan nilai simpangan baku hasil pengolahan dengan 

menggunakan perangkat lunak Topcon Tools V.7 adalah 0,028 m. 

Rata-rata nilai simpangan baku titik pengamatan dengan 

menggunakan titik kontrol CORS BIG adalah 0,016 m sedangkan 

rata-rata nilai simpangan baku titik pengamatan dengan 

menggunakan titik kontrol CORS UNDIP adalah 0,031 m. Secara 

umum semakin panjang baseline titik pengamatan dengan titik 

kontrol berpengaruh terhadap ketelitian koordinat titik 

pengamatan yang semakin menurun. 

3. Pemanfaatan 

Peralatan Survei 

Berbiaya Rendah 

“Expandable 

GNSS dengan 

Metode Post- 

Processing 

Kinematic dalam 

Pngukuran 

Kadastral” 

Sekolah 

Tinggi 

Pertahanan 

Nasional 

Post- 

Processing 

Kinematic 

Expandable-GNSS 
(E-GNSS) 

1. Perlu dilakukan penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas 

pengukuran 

menggunakan receiver “Expandable GNSS” dengan metode PPK. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan 

receiver 

“Expandable GNSS” dengan metode PPK pada variasi panjang 

baseline 
yang lebih jauh serta dengan variasi tutupan/ obstruksi untuk 

mengetahui 

konsistensi dan kemampuan optimal dalam akuisisi data. 
3. Perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan receiver 
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Tabel 1 (lanjutan) 

 

No 
Judul 

Penelitian 
Lokasi Metode 

Software 
Pengolahan Data 

Hasil Penelitian 

 Rizka Dita 

Samsudin Al 

Chodiq (2018) 

   “Expandable 
GNSS” dengan metode Real Time Kinematic baik dengan metode 

NTRIP 

maupun gelombang radio. 

4. Pemanfaatan receiver E-GNSS sangat dipengaruhi oleh 

penggunaan 

Perangkat pendukungnya seperti Antenna External serta 

Smartphone, untuk itu penggunaan Antena External bertipe 

Geodetik dan Smartphone 
dengan versi android minimal 4.0 sangat disarankan. 

4. Kajian Pengaruh 

Panjang Baseline 

Pada 

Pengukuran 

GNSS Metode 

Single RTK 

(Real Time 

Kinematic) 

Untuk Penentuan 

Titik Referensi 

Tambahan dalam 

Proses 

Demarkasi Batas 

Desa 

Institut 

Teknologi 

Nasional 

Malang 

Single RTK 

(Real Time 

Kinematic) 

Topcon Tools V.7 1. Pada pengamatan menggunakan metode single Real Time 

Kinematic diketahui pada jarak 500 m memiliki selisih nilai 

koordinat paling sedikit sejauh 2,47 cm dan yang memiliki selisih 

nilai koordinat paling banyak berada pada jarak untuk jarak 1500 

m memiliki selisih jarak 271,19 cm. 

2. Pada pengamatan menggunakan metode single Real Time 

Kinematic panjang baseline mempengaruhi tingkat ketelitian 

pengukuran yang mana semakin panjang jarak baseline maka 

tingkat ketelitian pengukuran semakin berkurang 

3. Berdasarkan uji T- student data pengamatan menggunakan 

metode real time kinematic dengan jarak 500 m H0 diterima karna 

pada jarak ini nilai koordinat memiliki selisih jarak tidak melebihi 

5 cm sementara untuk jarak 1000 m dan 1500 m H0 ditolak 

karena nilai t hitung melebihi t tabel sehingga nilai selisih antara 

koordinat pengamatan dengan titik definitif memiliki selisih jarak 

lebih dari 5 cm melebihi ketentuan yang ada dalam peraturan 
Menteri dalam negeri no 16 tahun 2016. 
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Tabel 1 (lanjutan) 

 
 Dzaki Hasni 

Putera (2019) 

   Sehingga panjang baseline optimum ada pada jarak 500 m. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 
 

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung diberbagai titik lokasi yaitu 

Way Halim(PKOR) dan Panjang. Pemilihan lokasi ini dipilih penulis berdasarkan 

jarak yang memenuhi keriteria untuk melakukan pengamatan GNSS yang 

memerlukan jarak baseline 5 km dan lebih dari 10 km. Penelitian ini difokuskan 

menggunakan metode kinematik dengan objek pengamatan yang membentuk 

lingkaran dengan radius 1,5 m. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 

November – 2 Desember 2020. 

 

 

Gambar 5. Citra satelit google earth kota bandar lampung (sumber: google 

earth) 
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3.2 Tahapan Penelitian 

 
 

Tahapan Penelian meliputi persiapan, studi literatur, pengamatan GNSS (single 

base dan dual base), pengolahan, perhitungan nilai rmse, dan laporan ( dapat 

dilihat pada gambar 6). 

 

 
Gambar 6. Diagram alir penelitian 
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3.3 Persiapan 

 
 

Tahap ini terdiri dari studi literatur, pesiapan administrasi, pesiapan alat dan 

bahan. 

 

 
3.3.1 Studi Literatur 

 

 
Studi Literatur merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori 

yang relevan untuk penelitian terkait dengan masalah yang dibawa. Tahapan ini 

dilakukan dengan membaca buku, jurnal, penelitian terdahulu dan internet yang 

bertujuan untuk memahami materi yang akan diteliti. 

 

 

3.3.2 Persiapan Administrasi 

 

 
Melakukan perizinan dengan pihak kampus untuk melakukan pengamatan GNSS 

yang dilakukan di depan perpustakaan Universitas Lampung dan perizinan 

peminjaman alat, serta perizinan pihak kampus ITERA (Institut Teknologi 

Sumatera) terkait pengamatan base yang akan digunakan. Perizinan tersebut 

dilakukan unutuk mempermudah proses pengambilan data. 

 

 

3.3.3 Persiapan Alat dan Bahan 

 

 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian terdapat perangkat keras dan perangkat 

lunak, namun dalam penelitian ini terdapat alat bantu yang dibuat untuk menguji 

ketelitian dalam pengamatan. 

a. Perangkat Keras 
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1. Komputer HP 

2. Laptop ACER E1451G dengan spesifikasi processorAMD A8 2.80GHz, 

RAM 8,00 GB, sistem operasi 64-bit 

3. Meteran 

4. Statif 

5. Tribrach 

6. Dudukan tribrach (lowcost) yang dibuat untuk pengamatan Tracking 
 

 

Gambar 7. Dudukan tribrach (lowcost) 

 
 

7. GNSS GEODETIC Hi-Target V60 dan V30 

 

Gambar 8. Bentuk fisik GNSS Hi-Target 
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b. Perangkat Lunak 

1. Sistem operasi Linux Ubuntu 20.04 

2. Perangkat lunak RINEXDESKTOP 

3. Perangkat lunak GAMIT/GLOBK/TRACK 

4. Microsoft Office Word 2007 digunakan untuk pengolah kata 

5. Microsoft Office Excel 2007 digunakan untuk pengolah angka 

 

 
3.4 Pengumpulan Data 

 
 

Data yang perlukan pada penelitian terdiri dari data primer dan data skunder. 

1. Data primer. 

Data primer ialah data yang didapatkan dengan cara pengamatan langsung di 

lapangan. Pengamatan dilakukan menggunakan reciver Hi-Target V30 dan 

V60, menggunakan metode statik pada pengamatan base yang berlokasi di 

Unila dan Itera dengan interval 15” dilakukan 24 jam pengamatan. Metode 

kinematik (tracking) digunakan pada pengamatan rover yang berlokasi di Way 

Halim (PKOR) dan Panjang (Lapangan Baruna Ria) dengan objek pengamatan 

membentuk lingkaran pada bidang datar dengan titik tengah berradius 1,5 m, 

pengamatan kinematik dilakukan dengan interval 1”. Pengamatan data single 

base, Base Unila diikatkan dengan titik Way halim setelah selesai kemudian 

diikatkan pada titik Panjang dan sama halnya dengan unila, Base Itera akan 

diikatkan dengan titik Way halim setelah selesai kemudian diikatkan pada titik 

Panjang. Pada pengamatan dual base, Base Unila dan Itera akan langsung 

diikatkan dengan titik Way halim setelah selesai kemudian diikatkan pada titik 

Panjang. Data yang didapatkan dari pengamatan GNSS ialah RAW data yang 

nantinya akan dikonversi menjadi data RINEX dan disimpan dalam folder 

rinex. 
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Gambar 9. Pengamatan GNSS kinematik (tracking) 

 

 

2. Data skunder. 

Data skunder merupakan data pendukung yang dibutuhkan saat pengamatan 

data GNSS yang berupa koordinat BM base Unila yang terletak di depan 

perpustakaan dan Itera yang terletak di bundaran dekat dengan gedung E. 

Serta penggunaan google earth sebagai acuan lokasi peta kerja yang 

dilakukan pada penngamatan GNSS. 

 
 

Gambar 10. Lokasi pengamatan melalui google earth (Way Halim) 
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Gambar 11. Lokasi pengamatan melalui google earth (panjang) 

 
 

3.5 Pengolahan Data 

 
 

Pengolahan data merupakan tahap dimana seluruh data yang telah ada akan 

diolah. Pada proses ini terdapat beberapa langkah untuk mengetahui nilai 

koordinat yaitu konversi RAW data ke RINEX, pengecekan kualitas data RINEX, 

pembuatan direktori kerja, editing control files, pengolahan data menggunakan 

GAMIT, editing file globk.cmd dan glorg.cmd, serta pengolahan data Rover 

menggunakan GAMIT TRACK. 
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Gambar 12. Diagram alir pengolahan data (modifikasi dari bimantara, 2020) 



28 
 

 

 

 

1. Konversi RAW data ke RINEX 

Proses pengolahan yang telah dikerjakan dalam penelitian ini akan dijelaskan 

seperti berikut: 

Pada tahapan ini data yang didapatkan dilapangan merupakan RAW data 

dengan format *.bin, yang mana data ini harus di konversi terlebih dahulu 

menjadi data RINEX dengan format *.o menggunakan software 

RinexDesktop. Berikut data rinex pada gambar 13. 

 

 

Gambar 13. Contoh data RINEX. 
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2. Pembuatan direktori kerja 

Tahapan pertama dalam menggunakan software GAMIT ialah membuat 

direktori kerja, direktori ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan proses 

pengolahan selanjutnya. Direktori kerja untuk pengolahan data dengan 

GAMIT dibuat di bawah direktori proses yang terletak di bawah direkotri 

HOME (~/). 

3. Editing control files 

Editing control files merupakan tahapan untuk mengatur parameter dari 

perangkat lunak GAMIT sesuai kebutuhan pengolahan. 

 

4. Pengolahan data Base menggunakan GAMIT 

Proses selanjutnya setelah semua data yang berada dalam control files telah 

siap ialah melakukan pengolahan data menggunakan perintah “sh_GAMIT” 

pada terminal linux. Pada proses ini data pendukung akan diunduh secara 

otomasi sesuai keperluan. 

 

Hasil dari pengolahan “sh_GAMIT” ini 

a. Q-file, memuat semua hasil informasi hasil pengolahan data pengamatan 

GNSS dengan GAMIT yang disajikan dalam dua versi Biases-free Solution 

and Biass-fixed Solution. 

b. H-file, berisi pengolahan dengan Lossely Constratint Solutions yang 

berupa parameter-parameter yang digunakan berupa matriks varian 

kovarian pada pengolahan lanjutan dengan GLOBK (Global Kalman Filter 

VLBI and GNSS Analysis Program). 

c. Autcl.summary-file, yang terdiri atas file autcln.prefit.sum dan 

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

autcln. 

 

Untuk menentukan apakah proses GAMIT dapat dilanjutkan ke proses 

GLOBK, perli dievaluasi hasil koordinat pendekatan. Apabila koordinat 
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pendekatan memiliki selisih lebih dari 0,3 m dari koordinat pengolahan, maka 

perlu dilakukan pengulangan pemrosesan data menggunakan GAMIT hingga 

koordinat pendekatan yang dihasilkan memiliki selisih kurang dari 0,3 m, hal 

ini dapat terjadi dikarenakan bad apriori koordinat, poor Tracking reciever, 

ataupun ambiguity resolution yang tidak bisa diperbaiki (Hearring, 2010). 

 
5. Editing file GLOBK.CMD dan GLORG.CMD 

Untuk menjalankan perintah “sh_glred” perlu melakukan proses editing.file 

globk.cmd dan glorg.cmd yang dapat dicopy dari folder ~/gg/tables, kemudian 

file tersebut ditempatkan pada folder gsoln. Untuk mendapatkan output 

koordinat UTM dan koordinat geosentrik, maka pada bagian prt_opt pada file 

globk.cmd diedit menjadi GDLF CMDS GEOD UTM. Sedangkan untuk 

mendapatkan output panjang baseline pada bagian org_opt diedit menjadi 

PSUM CMDS GDLF BLEN. Dan untuk mengikatkan titik pantau ke titik ikat 

(titik igs) dilakukan dengan menginput titik ikat pada file glorg.cmd pada 

bagian stab_site. 

 
6. Pengolahan Data Rover 

Pengolahan Data Rover ini dilakukan untuk menghasilkan data kinematik 

menggunakan GAMIT TRACK. Masing-masing data ‘rinex’ yang diperoleh 

dari hasil pengamatan GPS, kemudian data tersebut diproses dengan 

menyusun script ‘track.cmd’ yang mana pada script tersebut berisikan file-file 

yang dibutuhkan untuk menjalankan perintah pengolahan data. Command 

yang digunakan dapat dilihat dibawah ini. 

track -f <command file>-d <day> -w <week> 

Keterangan: 

„-f „: Script track.cmd 
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„-d „: DOY yang ingin diolah ; 

„-w „: Data orbit IGS (SP3) yang berisikan koordinat tetap bumi. 

Beberapa function yang digunakan dalam pembuatan script TRACK, 

diuraikan seperti berikut. 

 ‘Obs_file’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

memberikan kode input pada setiap file rinex yang digunakan. Tipe 

„F‟ diatur sebagai stasiun tetap (pos), sedangkan „K‟ disini diatur 

sebagai stasiun pengamatan dilapangan (GPS Kinematik). 

 ‘Nav_file’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

memberikan informasi orbit file ‘.SP3’ yang sesuai dengan tanggal 

data rinex yang ingin diproses. 

 ‘Mode_long’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

memberikan pengaturan panjang data yang ingin diproses. 

 ‘Site_pos’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

memasukkan setiap koordinat apriori pada stasiun pengamatan yang 

digunakan. 

 ‘Sum_file’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

menghasilkan file ringkasan pada saat proses pengolahan dilakukan. 

 ‘Res_root’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

menghasilkan file ‘.LC’ yang mana pada saat proses plotting data 

inilah yang dibutuhkan untuk melakukan proses plotting time series. 

 ‘Out_type.NEU’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

memberikan spesifikasi jenis output yang akan dihasilkan. 

 ‘Float_type’: Dimana pada ‘Command’ ini digunakan untuk 

memberikan spesifikasi batas nilai ambiguitas. 

 
Setelah memiliki data input yang diperlukan seperti yang tertera diatas, 

barulah fitur automatic batch processing dari TRACK dapat dijalankan. Hasil 

akhir dari proses pengolahan data menggunakan TRACK berupa Processing 
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Summary, dan file (.LC) yang berisikan pergeseran koordinat pada setiap 

epok (Sopian, 2019) tahap dari pengolahan ini berupa ribuan titik koordinat 

yang dijadikan 1 file pada LC.file. Kemudian LC.file tersebut diolah 

menggunakan AutoCAD Map 2012 agar dapat diolah dengan data base dan 

titik tengah dari pengolahan statik yang menghasilkan koordinat pengamatan. 

Berikut contoh pengolahan data Rover di AutoCAD Map pada gambar 14 dan 

15. 

 
 

 

Gambar 14. Contoh Plotting Data Rover di AutoCAD Map (Unila-Panjang) 
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Gambar 15. Contoh plotting data rover di autocad map (itera-way halim) 

 
 

3.6 Perhitungan ketelitian hasil pengamatan 

 
 

Perhitungan ketelitian dilakukan dengan mengacu pada Perka BIG Nomor 15 

Tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta. Perhitungan ini dilakukan 

untuk mengatahui nilai ketelitian posisi horizontal yaitu jarak. Dalam penelitian 

ini, Metode kinematik digunakan pengambilan data lingkaran dengan radius 1,5 m 

dengan titik tengah menjadi acuan untuk menghitung ketelitian posisi jarak data 

lingkaran. Perhitungan nilai RMSe pada penelitian ini dapat ditulis persamaan 2 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

dalam hal ini: 

r = jarak titik pusat pengamatan 

1,5 = radius lingkaran 

n = Jumlah data 
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untuk mendapatkan nilai jarak pada penelitian ini didapatkan persamaan 3. 
 

 

 
 

Dalam hal ini: 

x1 : Nilai koordinat x pengamatan lingkaran 

y1 : Nilai koordinat y pengamatan lingkaran 

x2 : Nilai koordinat x titik tengah 

y2 : Nilai koordinat y titik tengah 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 
 

Dari hasil analisa studi ketelitian hasil pengolahan data pengamatan GNSS metode 

Kinematik menggunakan perangkat lunak GAMIT Track, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil ketelitian data pengamatan GNSS berdasarkan dari variasi baseline 

pada pengamatan menunjukan Unila – Way Halim memiliki nilai RMS error 

0,038131449 m atau 3,8 cm dan Unila – Panjang memiliki nilai RMS error 

dengan nilai 0,056700056 m atau 5,6 cm. Maka secara teori bahwa jarak 

baseline yang lebih dekat memiliki nilai RMS error yang lebih kecil 

dibandingkan baseline yang lebih jauh dengan memiliki selisih 0,018568607 

atau 1,8 cm. 

2. Hasil ketelitian data pengamatan dari data single base dan dual base dalam 

satu wilayah menunjukan Unila – Way Halim memiliki nilai RMS error 

0,038131449 m atau 3,8 cm, Itera – Way Halim 0,039210667 m atau 3,9 cm 

dan pada hasil data dual base Unila,Itera – Way Halim 0,039079024 m 3,9 

cm. Dengan demikian dari hasil perhitungan data pengamatan single base dan 

dual base memiliki nilai rata- rata RMS error 0,038807046 m atau 3,8 cm. 

3. Dari hasil pengamatan dan pengolahan data pada penelitian ini mendapatkan 

hasil perhitungan hingga orde centimeter, maka penelitian ini cukup baik jika 

digunakan pada pengukuran bidang tanah. 
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5.2 Saran 

 
 

Perlu dilakukan pengamatan variasi baseline dibeberapa tempat agar mengetahui 

tingkat perbedaan yang lebih bervariasi, Untuk waktu perekaman pengambilan 

data pengamatan lebih diperhatikan dan dipikirkan dengan matang agar mendapat 

hasil yang lebih baik, dalam pengolahan data GAMIT TRACK membutuhkan 

software terupdate untuk mengolah data track serta koneksi internet yang stabil 

dalam proses pengolahan. 
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