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ABSTRAK 

ANALISIS KONSISTENSI POSISI HASIL PENGAMATAN RTK NTRIP 

MENGGUNAKAN BASE CORS ULPC 

 

Oleh 

NGESTI RAHAYU 

 

Dalam rangka menghadirkan CORS sebagai stasiun referensi yang 

menyediakan layanan aplikasi penentuan posisi berbasis teknologi GNSS, CHC 

Navigation Shanghai menghibahkan CORS dengan tipe antena C220GR2 dan 

dilengkapi dengan receiver CHC N 72 kepada Universitas Lampung. CORS ini 

kemudian diberi nama ULPC (Universitas Lampung CORS). ULPC mulai 

beroperasi pada Desember 2021. CORS ULPC akan dimanfaatkan oleh banyak 

pengguna namun sampai saat ini belum pernah dikaji kekonsistensiannya dalam 

hal menghasilkan posisi hasil pengamatan atau pengukuran menggunakan RTK 

NTRIP. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis konsistensi posisi baik vertikal 

maupun horizontal dari hasil pengamatan RTK NTRIP menggunakan base CORS  

ULPC. 

Perhitungan jarak dan azimuth dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui 

perbedaan posisi titik pengamatan kemudian dilakukan uji konsistensi dengan 

menggunakan metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums). Parameter 

penentu konsistensi atau tidaknya posisi ialah dengan membandingkan hasil 

perhitungan nilai statistik Q dan R dengan nilai statistik Q dan R pada tabel baku. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji konsistensi (metode RAPS) 

posisi hasil pengamatan metode RTK-NTRIP menggunakan base CORS ULPC 

yang dilakukan di 8 (delapan) titik dengan selisih jarak antar titik yaitu 0,003 

meter, selisih azimuth antar titik yaitu 0,000002 detik, dan selisih ketinggian 0, 79 

metr setelah dilakukan perhitugan RAPS dapat dilihat bahwa seluruh nilai statistik 

Q dan R hitung lebih kecil dari nilai statistik Q dan R tabel maka dapat 

disimpulkan secara keseluruhan posisi baik jarak, azimuth, maupun ketinggian 

yang dihasilkan konsisten.  

 

 

Kata Kunci : CORS ULPC, RTK-NTRIP, RAPS.



 
 

 

ABSTRACT 

CONSISTENCY ANALYSIS OF THE RESULTS OF OBSERVATIONS OF 

RTK NTRIP USING BASE CORS ULPC 

 

By 

NGESTI RAHAYU 

 

In order to present CORS as a reference station that provides positioning 

application services based on GNSS technology, CHC Navigation Shanghai 

donated CORS with an antenna type C220GR2 and equipped with a CHC N 72 

receiver to the University of Lampung. CORS was later given the name ULPC 

(University of Lampung CORS). ULPC will start operating in December 2021. 

CORS ULPC will be used by many users, but until now its consistency has not 

been studied in terms of producing position observations or measurements using 

RTK NTRIP. Therefore, the author will analyze the consistency of the position 

both vertically and horizontally from the results of observations of the NTRIP 

RTK using the CORS ULPC base. 

The calculation of distance and azimuth is carried out first to determine the 

difference in the position of the observation point then a consistency test is carried 

out using the RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums) method. The parameter 

determining the consistency or not of the position is by comparing the results of 

the calculation of the statistical values of Q and R with the statistical values of Q 

and R in the standard table. 

The results of this study indicate that the consistency test (RAPS method) 

of the position observed by the RTK-NTRIP method using the CORS ULPC base 

is carried out at 8 (eight) points with a difference in distance between points of 

0.003 meters and the difference in azimuth between points is 0.000002 seconds, 

after When the RAPS calculation is performed, it can be seen that all the 

statistical values of Q and R are smaller than the statistical values of Q and R 

tables, so it can be concluded that the overall position, both distance, azimuth, and 

height is consistent. 

 

Keywords: CORS ULPC, RTK-NTRIP, RAPS.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Continuously Operating Reference Station (CORS) adalah suatu teknologi 

berbasis GNSS yang berwujud sebagai jaring kerangka geodetik. Pada setiap titik 

CORS dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit-

satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama 24 jam. Selain 

dapat dimanfaatkan sebagai penentuan posisi, CORS juga dapat dimanfaatkan 

untuk mengumpulkan, merekam, juga mengirim data baik secara post processing 

maupun secara real time (Suhattanto, 2019). Secara garis besar CORS didesain 

sebagai referensi teliti untuk memperoleh dan menyimpan data pengukuran, dan 

mengirimkan koreksi yang mendukung pengukuran RTK (Real time Kinematic). 

Sinyal koreksi dikirimkan oleh CORS menggunakan metode NTRIP (Networked 

Transport of RTCM via Internet Protocol) melalui jaringan internet ke rover 

station. NTRIP adalah sebuah metode untuk mengirim koreksi data 

GPS/GLONASS (dalam format RTCM) melalui jaringan internet, sehingga 

informasi mengenai posisi dapat diperoleh secara cepat  (Rasyid dkk., 2016).  

 

Dalam rangka menghadirkan CORS sebagai stasiun referensi yang menyediakan 

layanan aplikasi penentuan posisi berbasis teknologi GNSS, CHC Navigation 

Shanghai menghibahkan CORS dengan type antena C220GR2 dan dilengkapi 

dengan receiver CHC N 72 kepada Universitas Lampung. CORS ini kemudian 

diberi nama ULPC (Universitas Lampung CORS). ULPC mulai beroperasi pada 

Desember 2021. CORS ULPC akan dimanfaatkan oleh banyak pengguna namun 

sampai saat ini belum pernah dikaji kekonsistensiannya dalam hal menghasilkan 

posisi hasil pengamatan atau pengukuran menggunakan RTK NTRIP. Oleh karena 

itu, penulis akan menganalisis konsistensi posisi hasil pengamatan RTK NTRIP 
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menggunakan CORS ULPC sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan pengguna 

sebagai referensi bahwa CORS ULPC baik digunakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam rangka meningkatkan inovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya teknologi navigasi saat ini Universitas Lampung telah memiliki stasiun 

CORS yang bernama ULPC (Universitas Lampung Cors). Stasiun CORS ini baru 

mulai beroperasi pada Desember 2021. CORS ULPC berfungsi sebagai stasiun 

referensi yang menyediakan layanan untuk berbagai aplikasi penentuan posisi 

serta navigasi berbasis teknologi GNSS. 

  

CORS ULPC akan dimanfaatkan oleh banyak pengguna namun sampai saat ini 

belum pernah dikaji kekonsistensiannya dalam hal menghasilkan posisi hasil 

pengamatan atau pengukuran menggunakan RTK NTRIP. Oleh karena itu, penulis 

akan menganalisis konsistensi posisi hasil pengamatan RTK NTRIP menggunakan 

CORS ULPC sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan pengguna sebagai referensi 

bahwa CORS ULPC baik atau tidaknya digunakan. 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut didapatkan beberapa pertanyaan penelitian 

yang diajukan, yaitu: 

1. Berapa perbedaan posisi baik dalam jarak, azimuth dan ketinggian hasil 

pengamatan RTK NTRIP dari beberapa kali pegamatan menggunakan base 

CORS ULPC? 

2. Bagaimana konsistensi posisi (jarak, azimuth dan ketinggian) hasil 

pengamatan RTK NTRIP dari beberapa kali pengamatan menggunakan base 

CORS ULPC? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jarak, azimuth dan 

ketinggian serta kekonsistensiannya, hasil pengamatan RTK NTRIP dari empat 

kali pengamatan menggunakan base CORS ULPC di 8 (delapan) titik.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna 

layanan CORS Universitas Lampung mengenai kosistensi dalam pengamatan 

metode RTK NTRIP dan juga berbagi ilmu dalam pengolahan data GNSS dengan 

metode tersebut. 

 

1.5 Batasan Kegiatan Penelitian 

Untuk menyederhanakan ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini, maka di 

tentukan batasan masalah sebagai berikut : 

a Dalam kegiatan penelitian ini dilakukan pengukuran metode RTK-NTRIP 

menggunakan alat GNSS HI-TARGET tipe v60, adapun titik ikat yang 

digunakan adalah stasiun CORS ULPC yang berada di Teknik Geodesi 

Universitas Lampung.  

b Lokasi pengamatan dilakukan di delapan titik dan di dua interval jarak 

berbeda yaitu jarak kurang dari 10 km dan lebih dari 10 km terhitung dari 

stasiun CORS ULPC, berikut persebaran titik yang dibuat :  

(1) UTARA : Brantiraya (>10 km), Tanjung Sari (< 10 km)  

(2) SELATAN : Panjang (> 10 km), Kedamaian (< 10 km)  

(3) TIMUR : Kota Baru (> 10 km), Way Halim (< 10 km) 

(4) BARAT : Gedong Tataan (> 10 km), Negeri Sakti (< 10 km) 

c Pengamatan dilakukan selama empat kali dengan interval waktu setiap 

pengamatan yaitu satu minggu 

d Dalam setiap pengamatan dilakukan perekaman data sebanyak sepuluh kali 
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e Total data yang didapatkan pada setiap titik yaitu 40 data 

f Pengolahan data menggunakan software microsoft excel 2010  

g Nilai koordinat fix beserta ketelitian titik dinyatakan dengan nilai simpangan 

baku hasil pengukuran 

h Metode yang digunakan untuk mengetahui kekonsistensian nilai koordinat 

yaitu metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums) 

i Hasil akhir dari penelitian ini adalah menyajikan perbedaan posisi (jarak, 

azimuth dan ketinggian) dan kekonsistensiannya, hasil pengamatan RTK 

NTRIP dari empat kali pengamatan menggunakan base CORS ULPC. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam pengambilan keputusan tentunya penulis menjadikan penelitian – 

penelitian terdahulu menjadi referensi, baik itu dalam segi ide, tulisan, hal – hal 

teknis dan lain sebagainya yang selanjutnya akan digunakan untuk melihat 

kekurangan serta kelebihan dari penelitian – penelitian tersebut sehingga menjadi 

bahan penyempurnaan bagi penelitian penulis. Berikut adalah penelitian yang 

dijadikan referensi dalam penelitian : 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Hasil 
1 Ayu Nur 

Safi’i dan 

Adnan A 

 

Tahun 2018 

Akurasi 

Pengukuran GPS 

Metode RTK 

NTRIP 

Menggunakan 

INA-CORS BIG  

Membandingkan 

hasil pengamatan 

RTK-NTRIP 

dengan 

pengukuran 

metode statik. 

Nilai koordinat 

yang dihasilkan 

oleh pengukuran 

statik dianggap 

sebagai nilai yang 

benar. 

Menghitung nilai 

ketelitian dan 

akurasi posisi 

hasil pengukuran 

RTK NTRIP 

terhadap metode 

statik 

 

Pengamatan metode RTK-

NTRIP dengan base station 

CORS BIG dapat dilakukan 

untuk proses percepatan 

pemetaan dengan kualitas 

pengukuran yang mampu 

menjangkau hingga fraksi 

sentimeter. Walaupun 

pengamatan static dengan 

post-processing akan 

menghasilkan nilai 

koordinat yang lebih teliti 

dibandingkan dengan 

pengamatan RTK dimana 

nilai koordinat dapat 

diperoleh secara real time 

kedua metode ini dapat 

digunakan dalam survei 

pemetaan untuk proses 

percepatan pembuatan peta 

yang memenuhi standar 

2 Nurdin Eko 

Pambudi 

Wiyono 

 

Tahun 2020 

Uji Akurasi 

Pengukuran 

GNSS COMNAV 

T300 dan SOUTH 

G1 Menggunakan 

Metode RTK 

NTRIP dengan 

variasi jarak 

Pengujian perbedaan lateral 

(dLi) menggunakan uji 

Anova pada GNSS Comnav 

T300 dan South G1 metode 

RTK-NTRIP, hasil 
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Metode RTK-

NTRIP Pada 

Variasi Jarak 

Terhadap Base 

Station 

menunjukkan berbeda 

signifikan pada variasi 

antar kelompok, artinya 

terdapat perbedaan selisih 

pengukuran yang signifikan 

antar radius pengukuran 

sepanjang bertambah 

jauhnya jarak base station 

ke rover.  

3 Rizki 

Widya 

Rasyid, 

Bambang 

Sudarsonod

an Fauzi 

Janu 

Ammaroh

man 

 

Tahun 2016 

Analisis 

Pengukuran 

Bidang Tanah 

Dengan 

Menggunakan 

GNSS Metode 

RTK-NTRIP Pada 

Stasiun CORS 

UNDIP, Stasiun 

CORS BPN 

Kabupaten 

Semarang, dan 

Stasiun  CORS 

BIG Kota  

Semarang 

Metode survei 

Rapid Static dan 

metode RTK-

NTRIP 

Mengkaji tentang 

perbandingan posisi 

horizontal (X,Y), jarak 

antar titik, dan luas bidang 

tanah hasil pengukuran 

bidang tanah dengan 

menggunakan metode 

survei Rapid Static dan 

metode RTK-NTRIP pada 

stasiun CORS UNDIP, 

stasiun CORS BPN 

Kabupaten Semarang dan 

stasiun CORS BIG 

Semarang, dan stasiun 

CORS BIG Semarang. 
4 Ngesti 

Rahayu 

 

Tahun 2022 

Analisis 

Konsistensi Hasil 

Pengamatan RTK 

NTRIP 

Menggunakan 

Base CORS 

ULPC 

Metode RTK 

NTRIP dengan 

pengamatan 

berulang setiap 

minggu selama 

empat minggu 

Diharapkan hasil 

pengamatan menggunakan 

metode RTK NTRIP 

konsisten sehingga dapat 

digunakan sebagai metode 

pengamatan yang lebih 

efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan tabel 1, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

posisi dan ketelitian serta kekonsistensiannya, hasil pengamatan RTK NTRIP dari 

beberapa kali pengamatan menggunakan base CORS ULPC.  

 

Pada penelitian sebelumnya, telah diteliti mengenai akurasi pengukuran GPS 

metode RTK NTRIP menggunakan INA-CORS BIG. Langkah – langkahnya yaitu 

membandingkan hasil pengamatan RTK-NTRIP dengan pengukuran metode statik. 

Nilai koordinat yang dihasilkan oleh pengukuran statik dianggap sebagai nilai 

yang benar untuk mengetahui konsistensi dari koordinat yang dihasilkan oleh 

RTK-NTRIP (Safi’i, 2018).  
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Selanjutnya untuk uji akurasi pengukuran GNSS menggunakan metode RTK-

NTRIP pada variasi jarak terhadap base station pengukuran batas bidang tanah 

mengunakan GNSS CORS (Wiyono, 2020). Kemudian untuk analisis pengukuran 

bidang tanah dengan menggunakan GNSS metode RTK-NTRIP pada stasiun 

CORS UNDIP dengan membandingkan metode RTK NTRIP dengan metode static 

(Rasyid dkk., 2016).  

 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian penelitian sebelumnya ialah terdapat pada 

kombinasi metode yang dilakukan. Penelitian pertama, menggunakan CORS BIG 

dengan nilai koordinat statik yang dianggap sebagai nilai yang benar untuk 

mengetahui konsistensi dari koordinat yang dihasilkan oleh RTK NTRIP. 

Penelitian kedua, menggunakan metode RTK NTRIP dengan variasi jarak terhadap 

base station. Penelitian ketiga, membandingkan metode RTK NTRIP dengan 

metode static.  

 

 

2.2 GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) adalah istilah umum yang menunjukkan 

sistem navigasi satelit (misalnya GPS, Glonass, Galileo dan Beidou) yang 

memberikan pemosisian berkelanjutan di seluruh dunia. GNSS pada dasarnya 

terdiri dari tiga segmen utama: segmen luar angkasa, yang terdiri dari satelit; 

segmen kontrol (juga disebut sebagai segmen tanah), yang bertanggung jawab 

atas pengoperasian sistem yang benar; dan segmen pengguna, yang mencakup 

penerima GNSS yang menyediakan penentuan posisi, kecepatan, dan waktu yang 

tepat bagi pengguna (Subirana et al., 2013). 

 

GNSS merupakan metode penentuan posisi yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan pengukuran terhadap satelit atau benda angkasa lainnya. Receiver 

GNSS geodetik yang digunakan adalah rover receiver GNSS yang mempunyai tipe 

dual frequency, sehingga dalam pengamatannya dapat menerima data pengamatan 

satelit‐satelit GNSS berupa data code dan data phase. Selain itu, rover receiver 
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GNSS yang digunakan tersebut juga harus memiliki teknologi komunikasi, dapat 

menggunakan teknologi radio/ GSM/ GPRS/ CDMA, sehingga dapat berhubungan 

dengan stasiun referensi atau pusat kontrol untuk mengirimkan dan atau menerima 

koreksi data koordinat posisi. Dengan adanya stasiun referensi ‐stasiun referensi 

yang bekerja di bawah kendali server, maka dapat diperoleh koordinat atau posisi 

suatu titik dengan ketelitian yang sangat tinggi (akurasi 1 sampai dengan 5cm). 

Untuk menghasilkan data pengukuran yang akurat, pengukuran yang dilakukan 

harus memenuhi syarat‐syarat, yaitu lokasi pengukuran harus memiliki ruang 

pandang yang terbuka ke langit agar sinyal satelit GNSS yang mencapai receiver 

dapat diterima secara baik atau tidak ada obstruksi (halangan), serta lokasi 

pengukuran harus jauh dari obyek atau benda yang mudah memantulkan sinyal 

dari satelit GNSS untuk meminimalkan efek multipath (Sari dan Khomsin 2014). 

 

2.3 CORS 

CORS (Continuously Operating Reference Station) merupakan stasiun yang 

mampu menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh GNSS (Global Navigation 

Sattelite Sistem). CORS melakukan pengamatan dengan durasi 24 jam tiap harinya 

secara statik. Penempatan dan pemasangan CORS dilakukan dengan 

memperhatikan kebebasan terhadap obstruksi di sekitarnya (di ruang terbuka) 

sehingga efek multipath dari hasil pengamatan yang dilakukan relative kecil. 

Umumnya, CORS dijadikan sebagai referensi dalam mengontrol jaring - jaring 

kerangka geodesi yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. CORS memiliki 

ketelitan yang tinggi sehingga sering dijadikan base dalam pengikatan dan 

pemrosesan baseline. Posisi titik yang telah diikatkan dengan CORS, dapat 

ketahui apakah terjadi perubahan atau tidak dan besar atau tidaknya perubahan 

posisi yang terjadi (Saputra dkk., 2017).  

 

Untuk dapat mengakses GNSS-CORS, receiver harus dilengkapi dengan 

sambungan internet sebagai komunikasi data dari stasiun GNSS-CORS ke 

receiver. Dalam hal ini data GNSS-CORS tersedia melalui web dalam format 

RINEX (Receiver Independent Exchange) maupun streaming NTRIP (Network 
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Transport RTCM via Internet Protocol). NTRIP adalah sebuah metode untuk 

mengirim koreksi data GPS/GLONASS (dalam format RTCM) melalui jaringan 

internet, sehingga informasi mengenai posisi dapat diperoleh secara cepat. RTCM 

sendiri adalah kependekan dari Radio Technical Commission for Maritime 

Services, yang merupakan komite khusus yang menentukan standard radio 

navigasi dan radio komunikasi maritim internasional.  

 

2.4 RTK (Real Time Kinematic) 

Sistem RTK merupakan sistem penentuan posisi real-time secara differensial 

menggunakan data fase. Untuk merealisasikan tuntutan real time-nya, stasiun 

referensi harus mengirimkan data fase dan psedorange-nya ke pada pengguna 

secara real-time menggunakan sistem komunikasi data tertentu. Stasiun referensi 

dan pengguna harus dilengkapi dengan perangkat pemancar dan penerima data. 

Ketelitian posisi yang diberikan oleh sistem RTK adalah sekitar 1 sampai dengan 

5 cm, dengan asumsi bahwa ambiguitas fase dapat ditentukan secara benar. Untuk 

mencapai tingkat ketelitian tersebut, sistem RTK harus dapat menentukan 

ambiguitas fase dengan menggunakan jumlah data yang terbatas dan juga selagi 

receiver bergerak. Mekanisme penentuan ambiguitas fase yang kerap dinamakan 

on the fly ambiguity ini bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Dalam hal ini 

untuk dapat menentukan ambiguitas secara cepat dan benar umumnya diperlukan 

penggunaan data fase dan pseudorange dua frekuensi, geometri satelit yang relatif 

baik, algoritma perhitungan yang relatif handal dan mekanisme eliminasi 

kesalahan dan bias yang relatif baik dan tepat. Sistem RTK dapat digunakan untuk 

penentuan posisi obyek-obyek yang diam maupun bergerak, sehingga sistem RTK 

tidak hanya dapat merealisasikan survei GPS real-time, tetapi juga navigasi 

berketelitan tinggi. Aplikasi-aplikasi yang dapat dilayani oleh sistem ini cukup 

beragam, antara lain staking out, penentuan dan rekonstruksi batas persil tanah, 

survei pertambangan, survei rekayasa dam utilitas, serta aplikasi-aplikasi lainnya 

yang memerlukan informasi posisi horizontal secara cepat (real-time) dengan 

ketelitian yang relatif tinggi dalam orde beberapa cm. 
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Metode penentuan posisi secara real time kinematic dibagi dalam dua bagian 

yaitu:  

1. Single base RTK. Pengamatan yang dilakukan pada metode single base RTK 

adalah pengamatan secara diferensial dengan menggunakan minimal dua 

receiver GNSS yang bekerja secara simultan dengan menggunakan data 

fase. Koreksi data dikirimkan secara satu arah dari base station kepada 

rover melalui transmisi radio. Keterbatasan dari metode RTK ini adalah 

semakin panjang baseline antara rover dengan stasiun referensi, maka 

tingkat ketelitiannya akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh 

adanya kesalahan distance dependent (seperti perlambatan sinyal satelit 

GNSS akibat pengaruh ionosfer) yang semakin tinggi, karena semakin jauh 

jarak antara rover dengan stasiun referensi sehingga proses pemecahan 

resolusi ambiguitas (ambiguity resolution) antara base station dengan rover 

sukar untuk dilakukan.  

2. Network RTK Metode Network Real Time Kinematic (NRTK) merupakan 

sebuah metode penentuan posisi secara relatif dari pengamatan GNSS. 

NRTK merupakan pengembangan dari metode single base RTK. Prinsip 

kerja NRTK secara umum adalah sebagai berikut. Stasiun referensi‐stasiun 

referensi merekam data dari satelit GNSS secara kontinu yang kemudian 

disimpan dan atau dikirim ke server network RTK melalui jaringan internet 

secara serempak. Data yang dikirimkan oleh stasiun referensi‐stasiun 

referensi adalah data dalam format raw data atau data mentah yang 

kemudian oleh server network RTK digunakan sebagai bahan untuk 

melakukan koreksi data yang dapat digunakan oleh pengguna (rover). Data 

dalam format raw tersebut dikirimkan secara kontinu dalam interval tertentu 

kepada server network RTK melalui jaringan internet. Oleh server, data 

tersebut diolah dan disimpan dalam bentuk RINEX yang dapat digunakan 

untuk post processing, maupun dalam bentuk RTCM yang dikirimkan 

kepada rover yang membutuhkan koreksi data dari stasiun referensi. Pada 

saat ini, NRTK dianggap lebih memberikan banyak keuntungan dalam dunia 

penentuan posisi menggunakan GNSS, dibandingkan dengan penggunaan 

metode single base RTK. Hal ini dikarenakan pada single base RTK hanya 



11 
 

 
 

terdapat satu master referensi sehingga kendala jarak antara rover dan 

stasiun referensi (base station) menjadi masalah utama. Jarak akan 

mempengaruhi ketelitian posisi yang dihasilkan. Semakin jauh jarak antara 

rover dan stasiun referensi (base station), maka kualitas posisi pun akan 

menurun. Faktor jarak yang jauh ini, menjadi kendala dalam pemecahan 

ambiguity resolution, begitu juga dengan jangkauan radio komunikasi yang 

jauh sehingga memungkinkan terjadinya data loss dalam penyampaian 

informasi data dari stasiun referensi (base station) ke rover. Faktor – faktor 

yang berpengaruh pada layanan RTK adalah negara Indonesia dengan 

dengan garis khatulistiwa, efek ionosfer, jangkauan dan kekuatan 

komunikasi data tergantung alat yang digunakan, network area, rover, jarak 

antara rover dengan base station semakin jauh jaraknya maka semakin 

menurun kualitasnya (± 30 km) (Sari dan Khomsin, 2014). 

 

2.5 NTRIP 

Teknologi NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet Protocol) merupakan 

sebuah protokol standar yang didesain untuk menangani penerimaan dan 

pendistribusian data koreksi GNSS berupa Radio Technical Commision for 

Maritime Service (RTCM) dari stasiun-stasiun referensi (CORS) kepada pengguna 

(rover) melalui akses internet secara real-time. RTCM sendiri merupakan format 

standar dari pesan-pesan koreksi.   

 

RTK-NTRIP menggunakan jaringan internet sebagai pengganti sinyal radio 

sebagai media komunikasi antar base dan rover. Metode pengukuran dengan 

menggunakan RTK NTRIP dilansir lebih baik karena mampu menjangkau daerah 

yang lebih luas dibandingkan dengan RTK Radio (Wiyono, 2020). 

 

Metode NTRIP sudah dapat digunakan di Indonesia dengan data dari Stasiun 

CORS yang dapat digunakan secara gratis untuk umum. Tipe stasiun CORS di 

Indonesia terdiri atas dua tipe, yaitu single base station dan network base station. 

Single base station adalah sistem CORS yang menggunakan satu stasiun referensi 
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untuk mengirimkan koreksi kepada rover, dengan cakupan jarak yang dapat 

dilayani dalam memberikan koreksi adalah dalam kisaran 10 sampai dengan 20 

km. Adapun network base station adalah sistem CORS yang menggunakan lebih 

dari satu sistem referensi, dengan cakupan jarak yang dapat dilayani dalam 

memberikan koreksi adalah dalam kisaran 50 sampai dengan 70 km (Ramadhon 

2020). 

 

2.6 Menghitung Jarak 

Jarak antara dua buah titik dinyatakan sebagai panjang garis yang 

menghubungakan kedua titik tersebut. Pemanfaatan perhitungan jarak antar titik 

yaitu mencari jarak suatu objek terhadap objek lainnya dengan membentangkan 

garis lurus. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan jarak yaitu : 

      √                  …………………………………………..(1) 

Keterangan : 

     : jarak titik a ke titik b 

   : koordinat X titik a 

   : koordinat X titik b 

   : koordinat Y titik a 

   : koordinat Y titik b 

 

2.7 Menghitung Azimuth 

Azimuth merupakan sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari suatu 

garis dasar utara dalam sebuah lingkaran dengan nilai sudut dari 1° sampai 360°. 

Umumnya azimuth diberi simbol α. Pada koordinat UTM  sudah digunakan 

satuan meter, pada zone 48 yang membentang dari koordinat 102º - 108º BT, 

dimana bujur tengah (central meredian) dari zone ini berarti 105º BT. Didalam 

UTM nilai garis 105º BT ini akan di konversi menjadi 500.000 meter (X = 

500.000) sehingga nilai 500.000 digunakan dalam perhitungan koordinat X. Disisi 
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lain untuk nilai koordinat lintang atau Y UTM nilai central meredian zone nya 

yaitu 10.000.000 meter. 

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung azimuth : 

   = arc tan 
  

  
…………………………………………………………...……….(2) 

Dengan : 

   :       

   :       

Keterangan : 

α : azimuth 

  : koordinat titik X  

  : koordinat titik Y  

 

2.8 Uji Konsistensi Data 

Uji konsistensi data adalah untuk menguji kebenaran dari data yang kita miliki 

konsisten atau tidak. Perhitungan ini dilakukan dengan cara RAPS (Rescaled 

Adjusted Partial Sums). RAPS merupakan pengujian konsistensi data dengan 

menggunakan data dari stasiun itu sendiri, yaitu pengujian dengan kumulatif 

penyimpangan terhadap nilai rata – rata dibagi dengan akar kumulatif rerata 

penyimpangan kuadrat terhadap nilai reratanya (Paraga dkk. 2020).  

Adapun rumus yang digunakan : 

     = 
   

  
………………………………………………………………………..(3) 

Dengan : 

k : 1,2,3,4,……n 

    =      ̅……………………………………………………………………(4) 

 ̅  
∑    

   

 
 ………………………………………………………………………. (5) 

    = 
       ̅̅̅̅  

 
………………………...…………………………………………..(6) 

Sx =√∑     
    ...……………………………………………………...………...(7) 

Nilai statistik Q dan R dihitung, 
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Q : nilai maksimum      

R : nilai maksimum      - nilai minimum      

Keterangan : 

     : nilai konsistensi data 

    : simpangan mutlak 

n : jumlah data 

    : varian x 

Sx : simpangan rata - rata 

  √  : nilai statistik Q untuk 0       

  √  : nilai statistik (range) 

Bila nilai statistik Q dan R hitung lebih kecil dari nilai statistik Q dan R tabel, 

maka data dinyatakan konsisten. Tabel nilai statistik Q dan R ditampilkan pada 

tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 2. Nilai Statistik Q dan R 

n 
  √    √  

90% 95% 99% 90% 95% 99% 

10 1.05 1.14 1.29 1.21 1.28 1.38 

20 1.1 1.22 1.42 1.34 1.43 1.6 

30 1.12 1.24 1.48 1.4 1.5 1.7 

40 1.14 1.27 1.52 1.44 1.55 1.78 

100 1.17 1.29 1.55 1.5 1.62 1.85 

∞ 1.22 1.36 1.63 1.62 1.75 2 

 

Sumber : Harto, 2000 

2.9 ULPC (Universitas Lampung CORS) 

ULPC singkatan dari Universitas Lampung CORS mulai beroperasi pada tanggal 

8 Desember 2021. ULPC berada di Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika, 

Fakultas Teknik, Universitas Lampung. ULPC menyediakan layanan data RINEX 

dalam beberapa sampling rate dan streaming NTRIP untuk aplikasi RTK dan 

DGPS. Untuk menggunakan data dari ULPC, pengguna dapat menguhubungi 

pihak pengelola stasiun CORS Universitas Lampung. ULPC ini merupakan 
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produk dari CHC Navigation Shanghai dengan type antena C220GR2 dan 

dilengkapi dengan receiver CHC N 72. 

 

Gambar 1. CHC C220GR2 

(Sumber : https://img.directindustry.com/images_di/photo-mg/174453-

12748873.webp) 

 

 

Gambar 2. Antena CORS ULPC 

 (Sumber : Dokumen Pribadi) 
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Gambar 3. Receiver CHC N 72 

(Sumber : https://chcnav.com/uploads/1495333607129151B6B0.png) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di delapan titik yang tersebar di Provinsi 

Lampung menggunakan metode RTK-NTRIP dengan titik ikat ULPC Universitas 

Lampung.  Lokasi pengamatan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. PKOR  : Berjarak kurang lebih 4,31 km dari ULPC. Terletak tepat 

didepan pintu masuk lapangan panahan PPLP di Kompleks PKOR Way 

Halim. 

2. Natar  : Berjarak kurang lebih 8,25 km dari ULPC. Terletak di Jl. 

Jaya Taruna, Merak Batin, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 

Lampung. 

3. Negri Sakti : Berjarak kurang lebih 5,55 km dari ULPC. Terletak di Jl. 

Lintas, Kurungannyawa, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung 35153. Tepat di halaman lahan pertanian Hortipark Pesawaran. 

4. Kedamaian : Berjarak kurang lebih 6,95 km dari ULPC. Terletak di 

Stadion CPC  Jl. Cemp. Putih, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35128, Indonesia. 

5. Kota Baru : Berjarak kurang lebih 12,35 km dari ULPC. Terletak di Jl. 

Hadi Subroto, Gedung Harapan, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan, Lampung 35365. 

6. Branti  : Berjarak kurang lebih 14,47 km dari ULPC. Terletak di Jl. 

Sejahtera, Brantiraya, Kec. Natar, Kabupaten Pesawaran, Lampung 35362. 

7. Gedong Tataan : Berjarak kurang lebih 20,09 km dari ULPC. Terletak di 

belakang bengkel rifai,  Gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kabupaten 

Pringsewu.  
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8. Panjang  : Berjarak kurang lebih 15,98 km dari ULPC. Terletak di 

Lapangan Baruna Ria, Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 

 

Gambar 4. Lokasi penelitian 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.4.1. Alat 

Untuk menunjang kegiatan penelitian dari awal sampai dengan tahap akhir, 

maka diperlukan peralatan yang digunakan, antara lain: 

1. Perangkat Keras  

Adapun perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. 1 ( satu ) unit GNSS CHCNAV C220GR2 

b. 2 (dua ) unit GPS Geodetik HI-TARGET  

c. 2 (dua) unit controller hi-target ihand20 

d. 2 (dua) unit statif 

e. 2 (dua) unit meteran 3m 

f. 1 (satu) unit Laptop Hp Omen 

g. Alat tulis  

h. 1 (satu) unit linggis 
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i. 8 (delapan) buah Beton titik BM 

2. Perangkat Lunak  

Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Microsoft Office (Word, Excle, PowerPoint) untuk penulisan laporan 

dan pengolahan data. 

3.4.2. Bahan 

Data yang digunakan dalam mendukung proses penelitian adalah :  

Data hasil pengamatan GNSS metode RTK NTRIP  pada setiap titik  

 

 

3.4 Diagram Alir 

 

Gambar 5. Diagram alir 
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3.5 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian ini secara garis besar ialah :  

3.5.1. Studi Literatur 

Dalam tahapan studi literatur, penulis mengumpulkan informasi – informasi 

serta melihat tinjauan pustaka pada penelitian sejenisnya baik dari berbagai 

jurnal penelitian dan buku serta untuk memperkuat teori juga penulis 

melihat dan mengikuti pembelajaran materi dari beberapa ahli GNSS di 

Indonesia. 

 

3.5.2. Penentuan Titik Lokasi Pengamatan  

Pada tahapan ini peneliti menentukan titik yang akan dijadikan sebagai 

lokasi pengamatan. Penentuan titik ini dilakukan dengan membuat garis 

imajiner diatas citra google earth untuk mempermudah penentuan lokasi 

titik pengamatan. Batas ini digunakan sebagai acuan awal dalam 

pengambilan sampel lokasi pengamatan. Titik lokasi diambil dalam radius 

stasiun ULPC. Titik pengamatan berada di Provinsi Lampung sejumlah total 

8 titik dengan panjang baseline kurang dari 10 km sebanyak 4 titik dan lebih 

dari 10 km sebanyak 4 titik. Dalam penelitian ini titik lokasi pengamatan 

diambil dengan kondisi dilapangan merupakan tempat yang terbuka atau 

yang cukup memiliki visibilitas ke langit agar mendapatkan data perekaman 

yang baik. 

 

3.5.3. Pemasangan titik pantau 

Setelah mendapatkan gambaran titik lokasi pengamatan dari garis imajiner 

kemudian penulis melakukan survey lokasi sekaligus pemasangan titik 

pengamatan. Titik pengamatan ditandai dengan patok beton seperti yang 

dapat dilihat pada gambar 6 dibawah ini. 
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Gambar 6. Pemasangan patok 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

3.5.4. Pengamatan titik pantau 

Setelah pemasangan patok pada semua titik selesai, selanjutnya pengamatan 

dilakukan dengan metode RTK-NTRIP, dimana metode ini memanfaatkan 

CORS ULPC sebagai base dan rover akan merekam titik-titik pada bidang 

tanah yang akan dilakukan perekaman. Pada tahap ini alat GNSS HI-

TARGET di letakkan pada titik pengamatan, kemudian dilakukan setting alat 

untuk menyambungkan dengan CORS ULPC. Setelah tersambung, 

perekaman data siap dilakukan. Pengamatan dilakukan sebanyak 4 (empat) 

kali pada minggu yang berbeda, dengan interval waktu pengamatan 1 (satu) 

minggu. Dalam setiap pengamatan dilakukan perekaman data sebanyak 10 

(sepuluh) kali. Sehingga data yang didapatkan pada setiap titik ialah 40 

(empat puluh) data.  
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3.5.5. Pengolahan Data 

A. Menghitung Jarak 

Pada tahapan ini data hasil pengamatan diolah sehingga mendapatkan nilai 

jarak. Perhitungan jarak dapat menggunakan persamaan 1 yaitu dengan 

menguadratkan koordinat X dan Y kemudian menambahkan koordinat X 

dan Y yang sudah dikuadratkan lalu hasilnya diakarkan. Nilai jarak inilah 

yang diuji kekonsistensiannya pada tahap berikutnya.  

 

B. Menghitung Azimuth 

Pada tahap ini data hasil pengamatan yang berupa nilai koordinat diolah 

sehingga mendapatkan nilai azimuth. Berikut tahapan dalam menghitung 

nilaii azimuth : 

1. Menghitung nilai DX dengan mengurangkan koordinat X hasil 

pengamatan dengan nilai central meredian zone yaitu 500.000 

2. Menghitung nilai DY dengan mengurangkan koordinat Y hasil 

pengamatan dengan nilai central meredian zone yaitu 10.000.000 

3. Perhitungan azimuth dapat dilihat pada persamaan 2 (dua) 

4. Membagi nilai DX dan DY yang telah dihitung kemudian menghitung 

nilai ArcTan nya 

5. Setelah itu merubah nilai hasil perhitungan sebelumnya dari bentuk 

radian menjadi sudut yaitu mengalikan nilai hasil perhitungan 

sebelumya dengan 180°/π 

6. Untuk mengetahui azimuth dari koordinat, kita juga harus menentukan 

pembagian dari Kuadran azimuth yang terbagi menjadi 4 

kuadran. Apabila nilai DX dan DY positif maka tergolong kuadran 

I nilai  α adalah hasil azimuth tersebut. Jika nilai DX positif dan DY 

negatif maka tergolong kuadran II α negatif + (ditambah) 180º. Jika 

nilai DX negatif dan DY negatif maka tergolong kuadran III α positif 

+ (ditambah) 180º. Dan Jika nilai DX negatif dan DY positif maka 

tergolong kuadran IV α negatif + (ditambah) 360º. 
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3.5.6. Perhitungan Uji Konsistensi Metode RAPS 

Pada tahap ini data hasil pengamatan diuji kebenaran dari data tersebut 

konsisten atau tidak. Perhitungan ini dilakukan dengan cara RAPS (Rescaled 

Adjusted Partial Sums). Tahapan yang dilakukan dalam pengujian 

konsistensi data pengamatan sebagai berikut : 

1. Mengurutkan hasil perhitungan jarak, azimuth, dan koordinat z hasil 

pengamatan serta menghitung nilai reratanya yang dapat dilihat pada 

persamaan 5 (lima) 

2. Menghitung     yang merupakan nilai kumulatif penyimpangan 

terhadap nilai rata – rata. Untuk menghitung nilai     dapat dilihat 

pada persamaan 4 (empat) 

3. Menghitung nilai     yang dapat dilihat pada persamaan 6 (enam) 

4. Menghitung nilai simpangan rata – rata atau Sx pada persamaan 7 

(tujuh) 

5. Menghitung nilai SK** yang dapat dilihat pada persamaan 3 (tiga) 

6. Setelah mendapatkan nilai SK** kemudian mencari nilai Q dan R, 

nilai Q merupakan nilai maksimal dari SK** dan nilai R merupakan 

nilai maksimal dari SK** dikurang nilai minimal dari SK**.  Dari 

nilai Q dan R tersebut selanjutnya dapat menghitung nilai statistik Q 

dan R dengan nilai Q dibagi akar dari n dan dengan nilai R dibagi akar 

n. Kemudian selanjutnya dapat membandingkan nilai statistik Q dan R 

hasil perhitungan dengan nilai statistik Q dan R pada tabel baku. Bila 

nilai statistik Q dan R hitung lebih kecil dari tabel baku, maka data 

dinyatakan konsisten. Tabel baku dari nilai statistik Q dan R dapat 

dilihat pada tabel 2. 
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V. KESIMPULAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan 

pada studi ini sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan jarak yang telah dilakukan dari 8 (delapan) titik 

pengamatan memiliki selisih atau perbedaan jarak paling besar ialah 0,03 

meter. 

2. Dari perhitungan azimuth yang telah dilakukan dari 8 (delapan) titik 

pengamatan memiliki selisih atau perbedaan azimuth paling besar ialah 

0,000002 detik. 

3. Dari pengamatan ketinggian yang telah dilakukan menggunakan metode 

RTK-NTRIP yang telah dilakukan dari 8 (delapan) titik pengamatan 

memiliki selisih atau perbedaan ketinggian paling besar ialah 0,79 meter. 

4. Berdasarkan uji konsistensi (metode RAPS) pada jarak, azimuth, dan 

ketinggian posisi hasil pengamatan metode RTK-NTRIP menggunakan 

base CORS ULPC yang dilakukan di 8 (delapan) titik dapat dilihat bahwa 

seluruh nilai statistik Q dan R  hitung lebih kecil nilai statistik Q dan R  

tabel maka dapat disimpulkan secara keseluruhan posisi yang dihasilkan 

konsisten.  

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat digunakan rekomendasi dalam studi ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini menggunakan provider telkomsel untuk mendukung 

pengiriman koreksi data GPS/GLONASS (dalam format RTCM).  

2. Perlunya penelitian menggunakan titik lokasi pengamatan dengan kondisi 

dilapangan merupakan tempat yang tertutup untuk mengetahui konsistensi 
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dengan lingkungan titik pengamatan yang tertutup mempengaruhi 

konsistensi hasil pengamatan atau tidak. 

3. Perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian 

selanjutnya untuk perhitungan uji konsistensi. 
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