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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENENTUAN POSISI DENGAN METODE TERESTRIS 

 

Penentuan posisi dengan metode terestris dilakukan dengan pengamatan dan 

pengukuran di permukaan bumi. Penentuan posisi metode terestris dilakukan salah 

satunya menggunakan Total Station. Total station adalah suatu alat yang 

merupakan kombinasi theodolit elektronik, Electronic Distance Meter (EDM), 

dan perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengumpul dan pemroses data 

(Arintia, E Ningsih, 2014). Alat ukur ini dirancang untuk pengukuran teliti dengan 

menggunakan sinar inframerah sebagai gelombang pembawa dimana dapat 

langsung dikoreksi terhadap pengaruh kondisi atmosfer. Hasil pengukuran berupa 

kombinasi sudut horizontal dengan sudut vertikal, jarak dengan sudut, dan lain-

lain. Nilai koordinat suatu titik dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 

trigonometri. Prinsip pengukuran sudut dengan menggunakan alat theodolite 

hampir sama dengan Total Station, yaitu dengan menggunakan salah satu titik 

sebagai referensi (backsight) lalu mengukur titik lain (foresight) untuk mencari 

sudut ukurnya. Selanjutnya, sudut ukuran ini nantinya akan digunakan untuk 

mencari azimuth. Pengukuran jarak dengan total station, dilakukan dengan 

memanfaatkan sistem EDM. 

 

2.2 PENENTUAN POSISI DENGAN METODE SATELIT 

Penentuan posisi metode satelit dilakukan dengan menggunakan teknologi GNSS. 

Teknologi GNSS digunakan berbagai macam aplikasi seperti penentuan posisi 

akurat, survey dan pemetaan dan berbagai macam aplikasi lainnya dengan bantuan 

satelit. Sistem satelit navigasi memiliki karakteristik tersendiri yang diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik bidang praktis dan keilmuan (Abidin, 2007). 

Berikut karakteristiknya:  



9 
 

1. Dapat digunakan setiap saat tanpa bergantung dengan cuaca dan waktu 

2. Mempunyai cakupan wilayah yang luas 

3. Relatif tidak terpengaruh oleh kondisi topografi daerah survey 

4. Posisi yang ditentukan sistem navigasinya mengacu kesuatu datum dan 

sistem referensi koordinat tertentu, sehingga memberikan posisi dengan 

sistem yang sama 

5. Ketelitian yang diberikan hingga mencapai orde mm (millimeter), 

tergantung keperluannya 

6. Tidak dikenakan biaya untuk penggunaan layanan standar pada beberapa 

sistem 

7. Alat receiver yang digunakan seiring perkembangan teknologi semakin 

murah, semakin kecil dan mudah dalam mengoperasikannya 

8. Semakin banyak bidang yang dapat menggunakannya. 

Kinerja sistem navigasi yang dapat dijadikan acuan adalah dalam hal akurasi dan 

berapa banyak waktu yang dibutuhkan (ketersedian). Namun, ada beberapa 

paremeter yang cukup penting dalam beberapa bidang, seperti ketika sistem 

navigasi digunakan pada bidang navigasi udara atau maritim, kesalahan yang tidak 

disadari akan memberikan resiko kecelakaan yang cukup besar dan dapat 

menyebabkan kerusakan barang, dan cedera pada manusianya serta kematian. 

Oleh sebab itu, Komunitas Penerbangan Internasional mengajukan empat 

parameter yang diperlukan, sehingga parameter-parameter kinerja umum sistem 

navigasi  dijadikan paremeter GNSS oleh US Federal Radionavigation Plan pada 

tahun 2008, seperti akurasi (ketepatan dalam pengukuran posisi dan waktu), 

ketersediaan (waktu pelayanan sistem yang dapat digunakan oleh pemakai), 

kontinuitas (kemampuan sistem secara keseluruhan), integritas (ukuran 

kepercayaan atas kebenaran informasi yang diberikan sistem navigasi. Akhirnya 

aplikasi GNSS banyak digunakan oleh warga sipil maupun militer. Sinyal satelit 

yang tersedia diseluruh dunia membuat sistem ini digunakan dalam bidang 

apapun.  

Sistem satelit navigasi global (GNSS) terdiri dari segmen angkasa (Space 

segment), segmen sistem kontrol (control system segment) dan segmen pengguna 
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(user segment). Segmen satelit memancarkan sinyal navigasi kepada segmen 

pemakai, yang dikendalikan stasiun pengendali di bumi. Satelit-satelit tersebut 

terdiri dari konstelasi satelit dengan cakupan global. Selanjutnya, fungsi dari 

satelit tersebut mengirim sinyal ke receiver yang dipasang di permukaan bumi 

untuk dapat menentukan posisi di bumi. Beberapa sistem GNSS yang telah 

dikembangkan adalah GPS milik Amerika Serikat, GLONASS milik Rusia, 

BEIDOU milik China.  

2.2.1 GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 

Angkatan Laut Amerika Serikat bekerjasama dengan Angkatan Udara pada tahun 

1973 untuk mengembangkan sistem satelit navigasi pertama yang disebut dengan 

Defence Navigation Satellite System (DNSS) (Paul Kimmpi, 2007). Satelit Transit 

merupakan sistem satelit navigasi yang pertama untuk DNSS, yang awalnya 

digunakan untuk penentuan lokasi dalam hal mendukung operasi kapal-kapal 

selam, mendukung misil balistik Amerika, dan digunakan untuk keperluan ilmiah. 

Satelit Transit berakhir pada 1996, dan diambil fungsi oleh NAVSTAR GPS 

(NAVigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System). GPS telah 

diluncurkan tahun 1978 untuk menentukan lokasi obyek dan penentuan waktu 

dibumi secara akurat. Biaya pembangunan sistem GPS yang pernah dilaporkan 

adalah sekitar 10 miliyar US dollar, sedangkan biaya operasi dan pemeliharaanya 

per tahun berkisar dari 250 sampai 500 juta USD. Selanjutnya, satelit GPS 

dikendalikan Komando Antariksa Angkatan Udara Amerika Serikat. Satelit ini 

digunakan untuk keperluan militer Amerika dan telah melayani pengguna sipil 

secara global, sehingga GPS dapat memberikan informasi posisi lokasi dengan 

tingkat ketelitian 1-5 meter melalui receiver kode A/C dan dapat memberikan 

tingkat ketelitian 10-30 cm melalui receiver carrier (Introduction to the Global 

Positioning System for GIS and TRAVERSE, 1996).  

GPS terdiri atas tiga segmen utama, yaitu segmen angkasa yang terdiri dari satelit-

satelit GPS, segmen sistem kontrol yang terdiri dari stasiun-stasiun pemonitor dan 

pengontrol satelit, dan segmen pemakai yang terdiri dari pemakai GPS termasuk 

alat penerima dan pengolah sinyal dan data GPS (Abidin, 2007). Ketiga segmen 

GPS ini diskemakan pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Sistem Penentuan Posisi Global, GPS (Abidin, 2007) 

 

1. Segmen satelit GPS merupakan stasiun radio di angkasa, yang dilengkapi oleh 

antena, yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal-sinyal 

gelombang. Sinyal dari satelit akan diterima oleh receiver GPS yang berada 

dipermukaan bumi, dan digunakan untuk menentukan informasi posisi, 

kecepatan dan waktu. Selanjutnya, satelit GPS dilengkapi dengan peralatan 

untuk melihat tingkah laku dari satelit, serta sensor-sensor untuk mendeteksi 

peledakan nuklir dan lokasinya.  

Satelit-satelit GPS dapat dibagi atas beberapa generasi, bergantung pada 

periode operasionalisasinya yaitu (Kaplan, 1996) : Blok - I (Initial Concept 

Validation Satellites), BLOK – II (Initial Production Satellites), BLOK - IIA 

(Upgraded Production Satellites), BLOK – IIR (Replenishment Satellites), 

BLOK II-F (Follow-On “Suistainment” Satellites), dan BLOK - III. 

2. Segmen sistem kontrol berfungsi untuk mengontrol dan memantau operasional 

satelit. Berikut tugas dan kewajiban sistem ini: 

a. Menjaga agar semua satelit masing-masing berada pasa posisi obit yang 

seharusnya. Ini dilakukan dengan mengamati semua satelit secara terus 

menerus, memprediksi ephemeris satelit serta karakteristik dari jam satelit, 

memperbarui navigation message untuk setiap satelit secara periodik. 

b. Memantau status dan kesehatan dari semua sub-sistem satelit 



12 
 

c. Memantau panel matahari satelit, level daya baterai dan propellant level 

yang digunakan untuk manuver satelit 

d. Menentukan dan menjaga waktu sistem satelit 

Beberapa stasiun pemonitor dan pengontrol satelit, yang berada beberapa 

tempat di dunia, yaitu Pulau Ascension (Samudera Atlantik bagian selatan), 

Die go Garcia (Samudera Hindia), Kwajalein (Samudera Pasifik bagian utara), 

Hawaii, dan Colorado Springs. 

3. Segmen pengguna memiliki alat penerima sinyal (GPS receiver) yang 

bertujuan untuk menerima dan memroses sinyal-sinyal GPS dalam penentuan 

posisi, kecepatan, dan waktu. 

 

Prinsipnya, pengamat mengetahui informasi posisi satelit, dan jarak pengamat 

serta informasi waktu dari sinyal-sinyal satelit. Selanjutnya, sinyal satelit terbagi 

menjadi 3 komponen, yaitu penginformasian jarak (kode) berupa kode-P(Y) dan 

kode C/A, penginformasi posisi satelit (navigation message) dan gelombang 

pembawa (carrier wave) L1 dan L2. (Abidin, 2007).  

A. Penginformasi jarak (kode) 

Penginformasian jarak memiliki dua kode Pseudo-randomnoise (PRN) yaitu 

kode-P (P-Code, Precise or Private Code) dan kode C/A (C/A Code, Clear 

Access or Coarse Acquistion). Satelit GPS mempunyai struktur kode yang 

unik dan berbeda dengan satelit-satelit GPS lainnya. Kode C/A dimodulasikan 

pada gelombang pembawa L1, sedangkan kode-P dimodulasikan pada kedua 

gelombang pembawa L1 dan L2. 

Prinsip pengukuran jarak yaitu receiver GPS membandingkan kode yang 

diterima dari satelit dengan kode replika yang diformulasikan di dalam 

receiver seperti pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Prinsip Penentuan Jarak (Pseudorange) dengan Kode 

(Abidin, 2007) 
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Waktu yang diperlukan untuk ‘mengimpitkan’ kedua kode tersebut adalah 

waktu yang diperlukan oleh kode tersebut untuk menempuh jarak dari satelit 

ke pengamat. Selanjutnya, Karena jam receiver tidak sinkron dengan jam 

satelit maka jarak di atas masih terkontaminasi oleh kesalahan waktu, sehingga 

jarak tersebut dinamakan pseudorange. Pseudorange yang ditentukan  dengan 

kode-P lebih presisi dan tahan terhadap multipath dibandingkan dengan kode 

C/A. Kode-P dimodulasikan pada dua frekuensi yang menjadi dua data ukuran 

pseudorange sehingga efek bias ionosfer pada jarak ukuran dapat dieleminasi 

dan receiver kode-P lebih tahan terhadap jamming dibandingkan receiver kode 

C/A. 

B. Penginformasi posisi satelit (navigation message) 

Penginformasian posisi satelit berisi informasi tentang paremeter-paremeter 

dari orbit satelit yang kemudian dapat digunakan dalam menentukan koordinat 

(X,Y,Z) dari satelit yang disebut broadcast ephemeris. Broadcast ephemeris 

pada dasarnya berisi parameter waktu, orbit satelit dan pertubasi dari orbit 

satelit.   

C. Gelombang pembawa (carrier wave) 

Gelombang pembawa bertugas membawa code dan navigation message dari 

satelit ke pengamat, yang juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan jarak 

(fase) dari satelit ke pengamat. Gelombang pembawa yang digunakan, yaitu 

L1 dan L2. Gelombang L1 membawa kode-kode P(Y) dan C/A beserta pesan 

navigasi, sedangkan gelombang L2 membawa kode P(Y) dan pesan navigasi 

seperti ilustrasi pada Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Sinyal dan Data GPS (Abidin, 2007) 
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Aplikasi-aplikasi yang menuntut ketelitian posisi yang tinggi (orde cm-mm) data 

fase harus digunakan daripada data kode (pseudorange). Mengubah data fase 

menjadi data jarak, membutuhkan nilai ambiguitas fase N. jika nilai ambiguitas 

fase dapat ditentukan dengan benar, maka jarak fase akan menjadi ukuran jarak 

yang sangat teliti (orde mm) dan dapat digunakan untuk penentuan posisi secara 

teliti (orde mm-cm). Penentuan jarak dengan menggunakan data ukuran fase 

sinyal GPS dapat dilihat pada Gambar 2.4 

 

 

Gambar 2.4 Penentuan Jarak dengan Fase (Abidin, 2007) 

 

2.2.2 GLONASS (Global Navigation Satellite System) 

GLONASS merupakan sistem satelit navigasi global milik Uni Soviet (Rusia) 

yang telah dimulai pada tahun 1976. Peluncuran pertama satelit GLONASS pada 

Oktober 1982. Selanjutnya tahun 1991, satelit ini memulai operasionalnya, 

walaupun pengembangan konstelasi secara penuh diselesaikan pada tahun 1996. 

Satelit GLONASS terdiri dari konstelasi 24 satelit (Paul Kimppi, 2007). Satelit ini 

berada dalam 3 bidang orbit dimana kedudukan dengan satelit lainnya terpisah 

dengan jarak 120°. Ketinggian satelit GLONASS sebesar 19.100 km di atas 

permukaan bumi, dengan inklinasi 64.8° dan siklus perputaran satelit mengelilingi 

bumi selama 11 jam 15 menit 40 detik. Berikut ilustrasi bidang orbit satelit 

GLONASS pada gambar 2.5.  

Satelit GLONASS memiliki berat 1400 kg dengan tinggi dan diameter satelit 

sebesar, 3.7 m dan 2.4 m. satelit ini memiliki dua buah sayap dengan dilengkapi 

sel-sel pembangkit tenaga listrik sebagai sumber energi. Gambar 2.6 menunjukan 

bentuk fisik dari satelit GLONASS.  
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Gambar 2.5 Bidang Orbit Satelit GLONASS (Rudianto dkk, 2011) 

 

 
Gambar 2.6 Bentuk Fisik Satelit GLONASS (Rudianto dkk, 2011) 

 

Satelit GLONASS juga sama halnya dengan satelit GPS. Selain segmen angka, 

satelit GLONASS juga mempunyai segmen sistem kontrol dan segmen pengguna. 

Segmen sistem kontrol bertanggung jawab memprediksi ephemeris satelit, 

mengunggah ephemeris, koreksi jam dan data kemasing-masing satelit, 

mensinkronkan waktu sitem satelit dengan sistem waktu GLONASS, serta 

mengontrol pesawat ruang angkasa (Kaplan, 1996). Segmen kontrol GLONASS 

terdiri dari Sistem Control Center (SSC) yang terdapat di Krasnoznamensk, 

Moscow dan Telemetry, Tracking and Control (TT&C) yang terletak di 

St.petersbourg, schelkovo, Yenisseysk, Ternopol, Komsomolsk-Amur dan Sistem 
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clock (Central syschronizer) yang terletak di Schelkovo. Sedangkan pada satelit 

GLONASS, segmen pengguna merupakan receiver GLONASS. Receiver ini 

mempunyai dua generasi GLONASS. Pada generasi pertama dengan ukuran lebih 

besar, berat dan memiliki satu, dua atau empat kanal. Generasi ini merupakan 

generasi percobaan pembuatan receiver. Pada generasi kedua mempunyai lima, 

enam dan dua belas kanal. Generasi ini menggunakan integrasi sirkuit skala besar 

dan pemrosesan data digital yang lebih compact. Dalam kepentingan sipil, 

receiver ini dapat digunakan pada sistem GLONASS dan GPS.  

2.2.3 BEIDOU 

BEIDOU adalah sistem satelit navigasi global yang dibangun oleh Negara China. 

Beidou merupakan GNSS keempat didunia, setelah GPS, GLONASS dan 

GALILEO. Pembahasan ini akan ditekankan pada ketiga segmen utama dari 

sistem satelit navigasi BEIDOU.  

1. Segmen Angkasa 

Sistem BEIDOU menggunakan 3 jenis satelit GEO (Geostasioner Orbit), IGSO 

(Inclined Geosynchronouos Orbit) dan MEO (Medium Earth Orbit). Satelit GEO 

dan IGSO merupakan satelit dengan orbit geosynchronouos. Orbit 

geosynchronous adalah orbit suatu benda (satelit buatan) dengan bumi sebagai 

pusatnya, yang mempunyai perioda sama dengan rotasi bumi. Sedangkan, satelit 

dengan orbit geosinkron mempunyai bentuk orbit lingkaran sempurna dan 

mengorbit sebidang dengan garis khatulistiwa atau ekuator bumi, maka satelit itu 

disebut satelit Geostasioner (GEO). Jika satelit mengorbit dengan perioda yang 

sama dengan bumi tetapi mempunyai inklinasi yang lebih besar dari 0° dengan 

ekuator bumi, maka satelit itu disebut satelit Inclined Geosynchronouos (IGSO). 

Lalu satelit yang mengorbit pada ketinggian sekitar 8000-22000 km di atas 

permukaan bumi, di bawah satelit orbit geosinkron disebut satelit Medium earth 

Orbit (MEO). Konstelasi satelit dalam sistem satelit BEIDOU dibagi menjadi tiga 

tahap berdasarkan tahap proses pembangunannya. Berikut tahapannya: 
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A. Fase I 

Tahap ini dinamakan tahap Beidou-I, dengan konstelasi satelit sebanyak 3 buah, 

berjenis geostasioner (GEO) yang mempunyai karakteristik seperti pada Tabel 2.1 

        Tabel 2.1 Karakteristik Konstelasi Beidou fase I (CSNO, 2010) 

Orbit GEO 

Semi-major Axis (km) 42164 

Eccentricity 0 

Inclination (deg) 0 

RAAN (deg) 180E, 210.5E, 240E 

Argument Perigee (deg) 0 

Mean anomaly (deg) 0 

Satellite number 3 

Longitude (deg) 80E, 110.5E, 140E 

 

Beidou-I mempunyai fungsi utama dan spesifikasi kinerja menggunakan desain 

konstelasi satelit seperti ini yaitu: penentuan posisi dan penentuan waktu one-way 

dan two-way serta layanan SMS dengan area pelayanan di daerah China dan 

sekitarnya, yang mempunyai ketelitian posisi hingga ketelitian 20 meter dengan 

ketelitian waktu 100 ns (one-way), 20 ns (two-way) serta layanan sms dengan 120 

chinese karakter per waktu. 

B. Fase II 

Fase Beidou-2 mempunyai konstelasi satelit sebanyak 5 satelit GEO, 5 satelit 

IGSO dan 4 satelit MEO dengan karakteristik seperti Tabel 2.2. Beidou-II 

mempunyai fungsi utama dan spesifikasi kinerja menggunakan desain konstelasi 

satelit seperti ini yaitu: penentuan posisi, pengukuran kecepatan, penentuan waktu 

one-way dan two-way dan layanan SMS dengan area pelayanan China dan 

sebagian wilayah Asia-Pasifik, temasuk Indonesia, lalu ketelitian posisi yang 

diberikan mencapai ketelitian 10 meter dan keteltian kecepatan hingga 0.2 m/s 

serta ketelitian waktu sebesar 50 ns dengan 120 Chinese karakter per waktu. 
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Tabel 2.2 Karakteristik Konstelasi Beidou fase II (CSNO, 2010) 

Parameter Orbit GEO MEO IGSO 

Semi-major Axis 

(km) 

42164 27878 42164 

Eccentricity 0 0 0 

Inclination (deg) 0 55 55 

Longitude of 

Ascending Node 

(deg) 

158.75E, 180E, 

210.5E, 240E, 

260E 

0E, 120E 218E, 98E, 

338E, 

218E, 98E 

Argument Perigee 

(deg) 

0 0 0 

Mean anomaly (deg) 0 105, 150, 

270, 315 

218E, 

0.98E, 

120.33E, 

240.21E, 

337.98E 

Satellite number 5 4 5 

Longitude (deg) 58.75E, 80E, 

110.5E, 140E, 

160E 

0, 120, 240 0, 120, 240 

 

C. Fase III 

Fase ini akan terdiri dari 35 konstelasi satelit, yaitu 5 satelit GEO dan tidak lebih 

dari 30 non-GEO yang terdistribusi di tiga bidang orbit. Satelit GEO terletak pada 

58.75° BT, 80° BT, 110.5° BT, 140° BT dan 160° BT pada ketinggian sekitar 

35.786 km di atas permukaan bumi. Sedangkan satelit non-GEO terdiri dari 27 

satelit MEO dan 3 satelit IGSO. Satelit MEO beroperasi di ketinggian 21500 km 

dengan inklinasi sebesar 55° pada tiga bidang orbit. Satelit ini mempunyai berat 

sekitar 800 kg, sedangkan satelit IGSO didesain mirip dengan satelit geostasioner, 

tetapi berada pada orbit ketinggian 36000 km dengan inklinasi 55°. Konstelasi 

satelit BEIDOU memiliki beberapa parameter orbit yang direncanakan seperti 

pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Parameter Orbit pada Satelit Beidou (CSNO, 2010) 

Parameter GEO (5) IGSO (3) MEO (27) 

First launch Beidou-1A (30 

Okt 2000) 

Beidou 2-05 (31 

Juli 2010) 

Beidou 2-01 (13 

April 2007) 

Semi-major 

Axis 

42164 km 42164 km 27840 km 

Altitudes 35786 km 36000 km 21500 km 

Eccentricity 0 0 0 

Longitude of 

Ascending Node 

(deg) 

158.75E, 180E, 

210.5E, 240E 

0, 120, 240 0, 120, 240 

Inclination 0  ̊ 55  ̊ 55  ̊

Gross mass DFH-3B DFH-3B DFH-3B 

Propelant mass 3050 kg 2300 kg 2160 kg 

Power Output 6800 W 6200 W 3000 W 

Designed life 8 years 8 years 8 years 

Launch vehicle CZ-3C CZ-3A CZ-3A 

Planes 1 3 3 

  

Sinyal satelit Beidou menggunakan prinsip CDMA, seprti yang digunakan oleh 

satelit lainnya. Melalui sistem ini, Beidou berencana akan menyediakan dua 

layanan navigasi, yaitu open service untuk konsumen komersil dan layanan 

penentuan posisi yang dilindungi (authorized service) seperti dalam kepentingan 

militer.  

Satelit Beidou-M1 merupakan satelit pertama yang merepresentasikan generasi 

baru pada sistem satelit navigasi China. Satelit ini berjenis MEO pertama yang 

diluncurkan 13 April 2007. Menurut peneliti dari CNES, Thomas Grelier (2007), 

satelit ini mentransmisikan sinyal melalui 4 pita frekuensi yaitu E1, E2, E5b dan 

E6.  
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Setiap pita frekuensi memiliki dua sub-sinyal yaitu komponen I dan komponen Q. 

Komponen I mempunyai kode yang lebih pendek dan lebih diutamakan untuk 

frekuensi pelayanan terbuka, sedangkan komponen Q mempunyai kode yang lebih 

panjang, lebih tahan ganguan dan digunakan pada layanan authorized. Sinyal 

satelit beidou seperti: B1 (I) dengan status open service dan BI (Q) dengan status 

authorized, BI-2 dengan status open service, B2 (I) dengan status open service dan 

B2 (Q) dengan status authorized, dan B3 dengan status authorized. 

2. Segmen Kontrol  

Segmen kontrol berfungsi untuk memonitor satelit, mengatur pergerakan satelit, 

mengatur pergerakan satelit, mendefinisikan parameter-parameter satelit, dan 

memproses data. Menurut China Satellite Navigation Office (CSNO), segmen 

kontrol pada sistem satelit beidou terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi, 

yaitu:  

A. Master Control Station (MSC) 

MSC adalah sebuah fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengontrol semua 

bagian-bagian sistem satelit yang digunakan dan menghasilkan perintah navigasi 

(navigation message). Tugas utama MSC adalah mengumpulkan data pengamatan 

dari tiap-tiap MS, mengolah data pengamatan, menghasilkan perintah navigasi, 

Wide area differential data dan integritas informasi, melakukan perencanaan dan 

penjadwalan dan mengadakan pengawasan dan pengontrol sistem operasi. MSC 

terletak di Weinan, provinsi Shaanxi, bernama Xi’an Satellite Control Centre 

(XSCC). XSCC terdiri dari tujuh bagian sistem utama yang paling terintegrasi, 

yaitu (Yinlong, 1996): Tracking system, Telemetry system, Remote control system, 

Data processing system, Communication system, Time frewuency system dan 

Comman and control system. 

B. Upload Station (US)   

US merupakan bagian sistem kontrol yang bertanggungjawab meng-upload 

koreksi orbit, transmisi data dan navigational message dari MSC ke satelit. Semua 

data-data dan informasi yang akan ditransmisikan ke satelit dari MSC, diatur dan 
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dikontrol oleh bagian ini. China menggunakan dua US yang digunakan oleh 

XSCC dan BACC (Beijing aerospace command and control center). 

C. Jaringan Monitor Station (MS). 

MS adalah bagian yang bertanggungjawab dalam memonitor dan melacak satelit. 

Fungsi utama dari MS yaitu: melacak dan memantau satelit secara kontinyu, 

mengumpulkan data pengamatan dari masing-masing lokasi, menerima sinyal dari 

satelit dan mengirim data hasil observasi kepada MSC supaya diolah dan diproses. 

Menurut Tsinghua University, China menggunakan 30 MS yang tersebar.  

Pertama sinyal ditransmisikan oleh segmen pengguna ke satelit. Masing-masing 

satelit yang menerima sinyal, mentransmisikan ke MS. MS menggumpulkan data 

dan sinyal dari setiap satelit yang diamati, lalu mengirimkan data pengamatan itu 

ke MSC untuk diperoleh dan diolah. MSC mengolah dan menghitung posisi 3D 

receiver berdasarkan data sinyal yang didapat. Melalui Upload Station, MSC 

mengirimkan data yang sudah diproses ke satelit. Proses akhirnya adalah satelit 

menyiarkan atau mentransmisikan sinyal yang telah diolah oleh MSC menjadi 

data posisi kembali ke pengguna.  

3. Segmen Pengguna 

Segmen pengguna terdiri dari receiver pengguna yang menerima sinyal navigasi 

dari satelit. Segmen pengguna terbagi menjadi dua, yaitu: 

A. Beidou Receiver 

Receiver beidou merupakan perangkat yang dapat menentukan (posisi, kecepatan 

dan waktu) pengguna dengan mengolah sinyal yang ditransmisikan oleh satelit. 

Berikut produk receiver GNSS yang telah menyediakan layanan receiver multi-

konstelasi seperti: Topcon, Leica, Trimble, javad, South RTK dan lain-lain. 

Selanjutnya dengan pesatnya kemajuan pembangunan sistem satelit ini, beberapa 

software pengolahan dan processing data seperti PANDA software, Napeos 

Software dan SHODE software.   
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B. Konsep Pelayanan 

Satelit Beidou memberikan pelayanan sepeti Global service (open service dan 

authorized service) dan Regional service yang hanya diberikan pada wilayah 

China dan sekitarnya (Wide area differential service dan short message service). 

 

2.3 METODE PENENTUAN POSISI DENGAN GNSS  

Metode penentuan posisi dengan satelit dapat dikelompokan atas dua cara yaitu: 

metode penentuan posisi secara absolut dan secara relatif. Metode absolut 

menentukan posisi hanya berdasarkan pada satu receiver saja, ketelitian posisi 

dalam beberapa meter dan umumnya hanya diperuntukkan bagi keperluan 

navigasi. Sedangkan, metode relatif ialah, menentukan posisi dengan 

menggunakan lebih dari satu receiver. Metode ini menghasilkan posisi 

berketelitian tinggi dan umumnya kurang dari 1 meter dan dan biasannya 

digunakan untuk keperluan survey pemetaan. Metode penentuan posisi lainnya, 

yaitu static, rapid static, pseudo-kinematic, rtk dan stop-and-go. Berikut 

penjelasan metode penentuan posisi dengan GNSS ditunjukan pada Gambar 2.7 

dan Tabel 2.4. 

 

Gambar 2.7 Metode Penentuan Posisi dengan GNSS (Abidin, 2007) 
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Tabel 2.4 Metode Penenentuan Posisi (Abidin, 2007) 

Metode Absolut Diferensial Titik Receiver 

Statik     Diam Diam 

Kinematik     Bergerak Bergerak 

Rapid Static    Diam Diam (Singkat) 

Pseudo-

kinematic 

   Diam Diam dan Bergerak 

Stop and Go    Diam Diam dan Bergerak 

 

Penentuan posisi absolut secara real time, menggunakan single epoch dengan data 

pseudorange. Pengukuran berupa koordinat 3D (X,Y,Z) dengan minimal 4 satelit 

yang harus diamati oleh GPS receiver seperti pada Gambar 2.8.  

 

Gambar 2.8 Real Time Absolut Positionning (Abidin, 2007) 

 

Posisi receiver dalam 3D dicari, dengan, empat buah satelit diketahui 

koordinatnya, dan jarak satelit diukur. Persamaan 2.1 sampai 2.4 merupakan 

persamaan pengamatan penentuan posisi absolut secara real time: 

√(𝐱 − 𝐱𝟏)² +  (𝐲 − 𝐲𝟏)² +  (𝐳 − 𝐳𝟏)²  + ctb = d1 …………………….…… (2.1) 

√(𝐱 − 𝐱𝟐)² +  (𝐲 − 𝐲𝟐)² +  (𝐳 − 𝐳𝟐)²  + ctb = d2 …………………….…… (2.2) 

√(𝐱 − 𝐱𝟑)² +  (𝐲 − 𝐲𝟑)² +  (𝐳 − 𝐳𝟑)²  + ctb = d3 …………………….…… (2.3) 

√(𝐱 − 𝐱𝟒)² +  (𝐲 − 𝐲𝟒)² +  (𝐳 − 𝐳𝟒)²  + ctb = d4 …………………….…… (2.4) 
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2.4 AKURASI DAN PRESISI 

Nilai pengukuran dapat berubah-ubah karena adanya kesalahan acak, 

sedangakan keslahan sistematis dihilangkan dengan ambiguitas fase. Pengukuran 

metode RTK akan dibandingkan dengan koordinat definitif, sehingga tingkat 

akurasi dan presisi pada pengukuran sangat penting untuk melihat kualitas hasil 

ketelitian pengukuran. Dalam pengamatan metode RTK, ada 3 jenis solusi yaitu 

(Hersanto, 2010): 

1. Fixed 

Rover telah terhubung ke stasiun referensi, memiliki ketelitian posisi dari 1 

cm hingga 5 cm, ambiguitas fase telah terkoreksi, jumlah satelit yang teramati 

> 4, bias multipath terkoreksi. 

2. Float 

Rover  sudah  terhubung  ke  stasiun  referensi,  memiliki  ketelitian  posisi 

dalam interval 5 cm hingga 1 m, ambiguitas fase belum terkoreksi, jumlah 

satelit yang teramati  ≤  4, bias multipath belum terkoreksi. 

3. Autonomous 

Rover tidak terhubung ke stasiun referensi, memiliki ketelitian posisi > 1 

m, ambiguitas fase belum terkoreksi, jumlah satelit yang teramati  ≤  4, bias 

multipath belum terkoreksi. 

Ketelitian posisi ditentukan dari nilai HRMS (Horizontal Root Mean Square) dan 

VRMS (Vertikal Root Mean Square) pengukuran. Semakin kecil HRMS dan 

VRMS, maka semakin teliti pengukuran yang dilakukan. Nilai HRMS suatu 

pengukuran dirumuskan pada persamaan 2.5: 

HRMS = √𝛔𝐱² +  𝛔𝐲²   ……………………………………………..…… (2.5) 

Keterangan : 

σx  = Standar deviasi posisi dari absis  

σy  = Standar deviasi posisi dari ordinat 
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2.5 KESALAHAN DAN BIAS 

Keberlangsungan sinyal satelit akan menuju receiver yang berada di bumi. Sinyal 

tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa kesalahan dan bias. Kesalahan dan bias 

dapat mempengaruhi ketelitian informasi yang diperoleh serta mempengaruhi 

proses penentuan ambiguitas fase. Kesalahan dan bias dapat dikelompokan 

menjadi: kesalahan ephemeris (orbit), bias ionosfer, bias troposfer, multipath, 

ambiguitas fase, dan cycle slips. Tabel 2.5 menunjukan faktor dan parameter yang 

berpengaruh pada ketelitian posisi yang diperoleh. 

Tabel 2.5 Faktor dan Parameter Ketelitian Posisi (Abidin, 2007) 

Faktor Parameter 

Ketelitian data 

 Tipe data yang digunakan (pseudorange, 

fase) 

 Kualitas receiver GPS 

 Level kesalahan dan bias 

Geometri satelit 
 Jumlah, lokasi dan distribusi satelit 

 Lama pengamatan 

Metode penentuan posisi 

 Absolute & differential positioning 

 Static, rapid static, pseudo-kinematic, stop-

and-go, kinematic 

 One & multi station references 

Stategi pengolahan data 

 Real-time & post processing 

 Strategi eliminasi dan pengkoreksian 

kesalahan dan bias 

 Metode estimasi yang digunakan 

 Kontrol kualitas 

 

2.4.1. Kesalahan Ephemeris (Orbit) 

Kesalahan ephemeris adalah kesalahan orbit satelit yang tidak sama dengan orbit 

satelit sebenarnya. Kesalahan ini akan mempengaruhi ketelitian dari koordinat 

titik pengukuran yang ditentukan. Penentuan posisi secara relatif, makin panjang 

baseline yang diamati maka efek dari bias ephemeris satelit akan semakin besar. 

Faktor yang menyebabkan keslahan orbit, yaitu kurangnya ketelitian pada proses 

perhitungan orbit satelit oleh stasiun pengontrol satelit, kesalahan dalam prediksi 
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orbit untuk periode waktu setelah uploading ke satelit dan penerapan kesalahan 

orbit yang sengaja diterapkan. 

2.4.2. Bias Ionosfer 

Ionosfer adalah bagian dari lapisan atas atmosfer dimana terdapat sejumlah ion 

bebas yang mempengaruhi perambatan gelombang sinyal satelit, yang terletak 

kira-kira 20.000 km di atas permukaan bumi. Elektron dalam lapisan ionosfer 

akan mempengaruhi propagasi sinyal satelit (kecepatan arah, polarisasi dan 

kekuatan dari sinyal satelit yang melaluinya). Ionosfer akan memperlambat 

pseudorange (ukuran jarak menjadi lebih panjang) dan mempercepat fase (ukuran 

jarak menjadi lebih pendek) dengan bias jarak dalam unit panjang yang sama 

besarnya. (Abidin, 2007). 

2.4.3. Bias Troposfer 

Lapisan troposfer merupakan lapisan atmosfer netral yang berbatasan dengan 

permukaan bumi dimana temperature akan menurun dengan membesarnya 

ketinggian. Ketika melalui lapisan ini, sinyal satelit akan refraksi, yang dapat 

menyebabkan perubahan pada kecepatan dan arah sinyal satelit. Efeknya akan 

mempengaruhi hasil ukuran jarak. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mereduksi efek dari bias troposfer, yaitu (Abidin, 2007): 

1. Lakukan differencing hasil pengamatan 

2. Perpendek panjang baseline 

3. Mengusahakan kedua stasiun pengamat berada pada ketinggian serta 

kondisi meteorologis yang relative sama 

2.4.4. Multipath 

Multipath adalah kesalahan yang ditimbulkan oleh sinyal satelit yang tiba di 

antenna receiver melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda. Dalam hal ini, 

ilustrasinya digambarkan seperti adanya jalan, gedung, danau dan kendaraan. 

Perbedaan panjang lintasan, menyebabkan sinyal-sinyal tersebut berinteferensi 

ketika tiba di antenna, pada akhirnya menyebabkan kesalahan hasil pengamatan. 

Upaya yang dapat dilakukan memperkecil efek multipath, dengan cara mengatur 
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mask angle. Mask angle adalah sudut elevasi minimum dari satelit yang akan 

diamati. Nilai mask angle yang digunakan umumnya sebesar 10 atau 15 derajat. 

2.4.5. Ambiguitas Fase 

Ambiguitas fase adalah gelombang penuh yang tidak terukur oleh receiver. Ketika 

berekontruksi jarak ukuran antara satelit dengan antenna, maka harga ambiguitas 

fase harus ditentukan terlebih dahulu. Nilai ambiguitas fase merupakan bilangan 

bulat (kelipatan panjang gelombang). Tiga aspek yang harus dipertimbangkan 

dalam proses resolusi ambiguitas, yaitu eliminasi kesalahan dan bias dari data 

pengamatan, geometri satelit serta teknik resolusi ambiguitasnya. 

2.4.6. Cycle Slips 

Cycle slips adalah ketidak-kontinyuan jumlah gelombang penuh dari fase 

gelombang pembawa yang diamat. Cycle slips dapat disebabkan oleh beberapa hal 

seperti: 

 Mematikan dan menghidupkan receiver dengan sengaja 

 Terhalangnya sinyal satelit yang dikarekanan adanya pohon, jembatan, 

bangunan dan lain sebagainya. 

 Rendahnya rasio signal to noise, yang dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti dinamika receiver yang tinggi, aktifitasi ionosfer yang tinggi 

atau multipath 

 Adanya kerusakan kompenen dalam receiver. 

 

2.6 PENDEFINISIAN OBSTRUKSI SINYAL 

Cakupan sinyal satelit ke receiver bergantung mask angle. Mask angle yang 

digunakan umunya 10 atau 15 derajat (Abidin, 2007). Dalam penelitian ini, 

dilakukan pemilihan lokasi di daerah terbuka, sedikit tertutup dan tertutup. 

Menurut Atinc Pirti dkk, ketiga daerah tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 
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1. Daerah terbuka adalah area yang memiliki pandangan langit yang jelas dan 

bebas dari obstruction (penghalang) yang menyebabkan terjadinya 

multipath.  

2. Daerah tertutup adalah area dengan banyaknya obstruction, seperti 

beberapa pohon disekitar receiver sebesar > 80%,  

3. Daerah sedikit tertutup memiliki obstruksi diantara kedua daerah tersebut.  

 

2.7 PENELITIAN TERDAHULU 

Berikut penelitian ketelitian GNSS yang telah dilakukan adalah penelitian yang 

berjudul “Analisis Ketelitian Spasial Menggunakan Satelit Beidou Untuk 

Pengukuran Bidang Dengan Metode RTK” dengan penulis bernama Fathan Aulia, 

dkk pada tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Ketelitian jarak dan luas bidang tanah yaitu: nilai ketelitian antara 

pengukuran jarak di daerah Mulawarman, Total Station dengan RTK 

dengan satelit GPS sebesar 0.002 meter dan 0.662 meter². Ketika 

Menggunakan Satelit GLONASS mendapatkan 0.037 meter dan 0.588 

meter². Sedangkan, di perumahan Permata Tembalang menggunakan 

satelit GPS sebesar 0.041 m dan luas 7.770 meter². 

2. Daerah terbuka, ketelitian Jarak, lebih teliti satelit GPS, dan untuk luasan 

lebih teliti GPS + BEIDOU. Daerah perumahan ketelitian jarak yang lebih 

teliti menggunakan satelit GPS + BEIDOU dan luasannya menggunakan 

GPS + GLONASS + BEIDOU. 

3. Peningkatan ketelitian dari standart deviasinya menggunakan satelit 

Beidou pada daerah terbuka sebesar ±0.138 m² dan daerah perumahan 

±6.398 m². 


