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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Keilmuan geodesi dan/atau geomatika adalah ilmu yang berkembang dari zaman 

ke zaman. Perkembangan yang sangat signifikan ada pada cara penentuan posisi, 

ketelitian pengukuran dan kecepatan survei. Dengan kemajuan teknologi, 

penentuan posisi titik dapat menjadi lebih mudah dengan ketelitian yang sama 

baiknya menggunakan satelit. Ada dua peran dan fungsi utama dari satelit dalam 

bidang geodesi satelit, yaitu satelit sebagi target atau titik kontrol dan satelit 

sebagai sensor atau probe. Peran satelit sebagai target, titik kontrol umumnya 

digunakan pada metode geodesi satelit geometrik, yaitu dalam penentuan posisi 

titik-titik di permukaan bumi. Penggunaan satelit dalam fungsi ini akan dapat 

mencakup daerah yang relatif luas karena, orbit satelit yang relatif cukup tinggi di 

atas permukaan bumi. Selanjutnya, penentuan posisi membutuhkan paling sedikit 

tiga satelit untuk penentuan posisi dua dimensi (lintang dan bujur) dan minimal 

membutuhkan empat satelit untuk penentuan posisi tiga dimensi (lintang, bujur, 

dan elevasi). Semakin banyak satelit yang diperoleh maka tingkat akurasi posisi 

suatu titik akan meningkat 

GNSS atau singkatan dari Global Navigation Satellite System  adalah sistem 

satelit navigasi untuk mencakup global, yang digunakan untuk menentukan posisi 

atau lokasi (lintang, bujur dan ketinggian) di bumi, dengan menggunakan satelit. 

Beberapa sistem satelit navigasi seperti GPS (Global Positioning System) milik 

Amerika, GLONASS (Global Navigation Satellite System) milik Rusia, 

GALILEO milik Eropa, IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), 

QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) milik Jepang dan BEIDOU milik China. 

Beberapa satelit ini memiliki karakteriknya masing-masing baik konstelasi satelit, 

maupun perbandingan sinyal dan frekuensinya, seperti yang dijelaskan (Tabel 

1.1). Berikut perbandingan satelit GPS, GLONASS dan BEIDOU tersebut. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Satelit 

Parameter GPS GLONASS BEIDOU 

Peluncuran 

Pertama 
22 Februari 1978 12 Oktober 1982 13 April 2007 

Beroperasi 

Penuh 
Februari 1995 

Januari 1996 dan 

Desember 2011 
2007 

Jumlah 

satelit 
24 24 35 

Jenis satelit 
MEO (Medium 

Earth Orbit) 

MEO (Medium 

Earth Orbit) 

5 GEO (Geostasioner 

Orbit), 27 MEO 

(Medium Earth 

Orbit), 3 IGSO 

(Inclined 

Geosynchronous 

Orbit) 

Ketinggian 

(MEO) 
20.200 km 19.100 km 21.500 km 

Inklinasi 

Orbit 

(Derajat) 

55 64.8 55 

Semi-major 

axis 
26.560 km 25.508 km 27840 km 

Perida 

revolusi 
11h 57.96m 11h 15.73m 12h 50m 

Bidang orbit 6 3 6 

Coding CDMA (Code FDMA CDMA (Code 
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Division 

Multiple Access) 

(Frequensi 

Division Multiple 

Access) & CDMA 

(Code Division 

Multiple Access) 

Division Multiple 

Access) 

Notasi L1, L2, L5 G1, G2, G3 B1, B1-2, B2, B3 

Frekuensi 

(MHz) 

L1: 1575.42 

L2: 1227.60 

L5: 1176.45 

G1: 1602 

G2: 1246 

G3: TBD 

B1: 1561.1 

B1-2: 1589.74 

B2: 1207.14 

B3: 1268.52 

 

Setiap titik pengukuran dengan berbagai metode yang digunakan akan 

mempengaruhi hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang didapat, bergantung 

pada hasil akurasi dan presisi suatu titik pengukuran. Semakin kecil nilai akurasi 

dan presisi maka semakin baik pengukuran yang dilakukan. Akurasi bergantung 

pada kondisi titik pengukuran, alat dan metode yang digunakan ketika melakukan 

pengukuran. Sedangkan, presisi adalah kedekatan antara masing-masing nilai dari 

suatu deret pengukuran (pengukuran yang diulang beberapa kali). Ketika hasil 

pengukuran saling berdekatan, maka presisinya akan besar dan sebaliknya jika 

hasil pengukuran menyebar, maka presisinya akan kecil. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, antara lain: 

1. Bagaimana kapabilitas akurasi pada satelit GPS, GLONASS, BEIDOU 

beserta kombinasinya pada titik terbuka, sedikit tertutup dan tertutup? 

2. Bagaimana kapabilitas presisi pada satelit GPS, GLONASS, BEIDOU beserta 

kombinasinya pada titik terbuka, sedikit tertutup dan tertutup? 
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3. Bagaimana kemampuan waktu dalam menerima data pada satelit GPS, 

GLONASS, BEIDOU beserta kombinasinya pada titik terbuka, sedikit 

tertutup dan tertutup? 

4. Bagaimana kapabilitas akurasi, presisi dan waktu menerima data pada satelit 

GPS, GLONASS, BEIDOU beserta kombinasinya pada titik terbuka, sedikit 

tertutup dan tertutup? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui perbandingan kemampuan satelit 

GPS, GLONASS dan BEIDOU beserta kombinasi ketiga satelit dalam hal akurasi, 

presisi dan kemampuan waktu menerima data.  

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Satelit yang digunakan adalah GPS, GLONASS dan BEIDOU  

2. Titik pengukuran dilakukan pada tempat terbuka, sedikit tertutup dan tertutup 

3. Titik referensi yang digunakan adalah satu titik yang telah diketahui 

koordinatnya yaitu CORS (Continuously Operating Reference Station) ITB 

4. Analisis akurasi satelit yang dilakukan adalah analisis horizontal.  

 

1.5 METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian diilustrasikan seperti diagram alir, supaya mempermudah 

dalam langkah-langkah yang akan dilakukan seperti pada Gambar 1.1. Alir 

metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Persiapan awal berupa identifikasi dan perumusan masalah serta studi litelatur 

yang terkait dengan materi pembahasan. 

2. Survei pendahuluan, berupa persiapan alat survei, penentuan lokasi penelitian 

dan metode yang digunakan. 
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3. Pematokan titik-titik di lapangan yang sesuai dengan desain pengukuran yang 

telah dibuat. 

4. Pengukuran pada titik terbuka, sedikit tertutup dan tertutup dengan metode 

RTK. 

5. Pengukuran titik dengan Total Station (sedikit tertutup dan tertutup) dari titik 

base lokal. 

6. Pengukuran metode Statik pada titik terbuka dan titik base lokal, serta CORS 

ITB (base station) 

7. Proses pengunduhan data, baik data RTK, STATIK dan Terestris 

8. Proses pengolahan dilakukan dan koordinat-koordinat yang didapatkan, akan 

dianalisis dan dibandingkan 

9. Kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil pengukuran dan analisis 

hasil pengukuran. 

10. Pembuatan hasil laporan akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

Persiapan Penelitian 

Persiapan Alat 

Pengukuran  

Persiapan Rencana 

Pengukuran 

Akuisisi data 

Unduh Data Pengukuran 

Pengolahan Data dan Analisis 

Presentasi Hasil 
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Setiap proses atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan akan memiliki waktu 

dan tempat penelitiannya seperti pada Tabel 1.2. Berikut rencana kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 1.2 Rencana Penelitian 

No Kegiatan Maret April Mei Juni Juli Agustus Lokasi 

1 Studi literatur       
Kampus 

ITERA 

2 
Pengumpulan 

data 
      

Kampus 

ITB 

3 
Pengolahan 

data 
      

Kampus 

ITB 

4 
Analisis dan 

kesimpulan 
      

Kampus 

ITERA 

5 
Penulisan 

laporan akhir 
      

Kampus 

ITERA 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang 

ingin dicapai, batasan masalah, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan 

tugas akhir ini. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini menjelaskan teori dasar, yang didapatkan dari studi referensi yang berisi 

bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Sumber acuan ini dapat 

berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian dan alat yang digunakan serta 

menampilkan sketsa pengukuran pada titik terbuka, sedikit tertutup dan tertutup. 
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Selain itu dijelaskan mengenai proses mendapatkan koordinat titik-titik hasil 

pengukuran.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan data yang diperoleh beserta hasil pengolahan. Data yang akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya, akan dilakukan analisis 

perbedaan akurasi dan presisi serta waktu menerima data pada titik terbuka, 

sedikit tertutup dan tertutup dengan satelit GPS, GLONASS, BEIDOU beserta 

kombinasinya. Lalu, ketika didapat hasilnya maka akan dilakukan plotting dari 

hasil pengukuran yang telah diolah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-

saran supaya penelitian selanjutnya mendapatkan hasil pengukuran yang lebih 

baik.   

 

 


