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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung 

yang terletak paling selatan di pulau Sumatera. Penduduk Lampung Selatan 

sendiri, digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli dan penduduk 

pendatang. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai 12 kecamatan, 248 desa, 

dan 3 kelurahan (PT Pos Indonesia (Persero), 2017). 

Desa Way Galih merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung 

Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di desa Way Galih 

terdapat 10 dusun. Setiap dusun tersebut memiliki pemimpin yang disebut 

dengan kepala suku (pamong). Menurut Kepala Desa Way Galih, desa ini 

merupakan salah satu desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, karena 

fasilitas-fasilitas spasial pada desa ini masih jauh dari kata cukup. Maka dari itu 

informasi spasial (peta) sangat penting untuk menunjang pembangunan di desa 

Way Galih agar pemerintah daerah dapat melakukan monitoring terhadap 

daerah yang pembangunannya tertinggal. 

Menurut Badan Informasi Geospasial peta merupakan wahana untuk 

penyimpanan dan penyajian data kondisi sebuah lingkungan yang dapat 

difungsikan bagi perencana dan pengambil keputusan dalam peningkatan 

pembangunan. Peta dapat digunakan sebagai rencana penataan ruang, potensi 

ekonomi daerah, desain jaringan jalan, desain jaringan drainase, dan masih 

banyak lagi yang bisa digunakan dari peta. Melihat kurangnya fasilitas-fasilitas 

spasial yang dimiliki desa Way Galih salah satunya salah satunya adalah peta. 

Fungsi   peta   menurut   Internasional   Cartogrhapic   Association   (ICA) 

merupakan sumber informasi keruangan yang menampilkan kenampakan alam 

dan kenampakan buatan dalam bentuk simbol-simbol dan disajikan dalam 

bidang datar ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi.
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Ada berbagai macam metode pengambilan data untuk disajikan menjadi 

peta, yaitu metode penginderaan jauh, fotogrametri, dan terestris. Setiap metode 

yang digunakan terdapat variasi cara untuk mendapatkan sekumpulan data salah 

satunya yaitu metode terestris. Pengukuran metode terestris diukur dengan 

berbagai macam  alat,  yaitu  Total Station dan pengamatan GNSS. 

Pengukuran yang menggunakan alat Total Station memanfaatkan metode 

pengukuran Kerangka Dasar Horizontal (KDH), Kerangka Dasar Vertikal 

(KDV), dan pengukuran detail. Pada Pengamatan GNSS banyak metode- 

metode yang digunakan seperti STATIC, RAPID STATIC, STOP AND GO, 

RTK, dll. Kedua metode pengukuran terestris ini dapat merancang jaring 

kerangka dasar horizontal dan vertikal untuk acuan pengukuran detail dan 

situasi. Semakin teliti kerangka dasar yang diukur maka semakin teliti pula data 

ukuran detail dan situasi. Data pengukuran yang sudah diambil menggunakan 

alat Total Station dan GNSS, selanjutnya akan diolah untuk melakukan proses 

terbentuknya peta dengan pengukuran yang dilakukan yaitu detail dan situasi. 

Berbagai macam metode pengukuran yang ada, akan dijadikan sebagai 

penelitian ketelitian metode yang akan digunakan serta efisiensi waktu dalam 

pelaksanaan pengukuran jaring kerangka dasar untuk fasilitas spasial di Dusun 

III, Way Galih, Lampung Selatan. 

 
 

1.2 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 
 

1. Mendapatkan pergeseran linear absis dan pergeseran linear ordinat yang 

diperoleh dari kedua metode yang digunakan. 

2. Mendapatkan nilai standar deviasi yang didapat dari kedua metode yang 

digunakan. 

3. Membandingkan estimasi biaya dan waktu pengukuran apabila diukur 

dengan menggunakan kedua metode tersebut dengan tingkat ketelitian 

sebagai acuan pembanding.
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup wilayah penelitian yang menjadi wilayah studi yaitu Dusun 

IV yang berada di Desa Way Galih, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 

Lampung. Luas Dusun IV kurang lebih 21,3 hektar. 

 
 

Gambar 1.1. Wilayah Penelitian Dusun IV, Desa Way Galih, Lampung Selatan 

(Rohman, 2017) 
 

 
 

1.4 Batasan Masalah 
 

Penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah yang akan dibahas agar 

tidak terlalu melebar dari topik utama. Berikut batasan masalah-masalahnya: 

1. Daerah objek penelitian adalah Dusun IV, Kabupaten Lampung Selatan, 

Provinsi Lampung. 

2. Pengukuran  dilakukan  menggunakan  Total  Station  dengan  metode 

poligon terbuka terikat sempurna dan GNSS dengan metode yang 

digunakan adalah differensial Rapid Static dengan lama pengamatan 10 

menit. 

3. Ketelitian yang akan dibandingkan yaitu ketelitian pergeseran linear dari 

kedua metode. 

4.    Pengolahan data poligon menggunakan metode bowditch. 
 

5. Data  yang  menjadi  acuan  sebagai  pembanding  untuk  kedua  metode 

tersebut  adalah  pengamatan GNSS  dengan  metode differensial  Static 

dengan lama pengamatan 45 menit.



4 

 

 
 

 

6. Titik ikat diikatkan dengan bench mark milik kampus Institut Teknologi 

Sumatera yang sudah diikatkan dengan Jaring Kontrol Geodesi (JKG) 

Badan Informasi Geospasial stasiun Pelabuhan Panjang. 

7.    Toleransi ketelitian pengukuran poligon yaitu 10”. 
 

 
 

1.5 Metodologi 
 

1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini dalam proses 

pengumpulan data, dilakukan survei data primer dan survei data sekunder. 

1.5.2 Variabel Penelitian 
 

Variabel penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
 

Tabel 1.1 Variabel Penelitian 
 

Variabel 
 

Penelitian 

 

Informasi yang 

diperoleh 

 

Tipe Data 
 

Sumber 

 

Survei 
 
 

Lapangan 

 

Lokasi patok 

kerangka 

 

Data Primer 
 

Dusun IV, 

Desa Way 

Galih 

 

Citra 
 

Satelit 

 

Luas Wilayah 
 

Dusun IV 

 

Data Sekunder 
 

Google Earth 

 

Pengukuran 
 

Titik Ikat 

 

Koordinat Titik 
 

Ikat (X, Y) 

 

Data Primer 
 

Pribadi 

 

Pengukuran 
 
 

Kerangka 

Horizontal 

Metode 

Poligon 

 

Sudut, Jarak, dan 
 

Arah 

 

Data Primer 
 

Pribadi 
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Pengolahan 

Data 

Poligon 

 

Koordinat (X,Y) 
 

Data Primer 
 

Pribadi 

 

Pengukuran 

Kerangka 

Horizontal 

Metode 

GNSS 

 

Jarak dan Selisih 

Waktu 

Pengamatan 

 

Data Primer 
 

Pribadi 

Pengolahan 
 

Data GNSS 

Koordinat (X,Y) Data Primer Pribadi 

 
 

1.5.3 Metode Analisis Data 

(Dokumen Pribadi, 2018)

 

Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif. Dengan teknik 

pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah observasi.
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1.5.4 Kerangka Berpikir Penelitian 
 

Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut. 
 

 

 
 

Gambar 1.2. Kerangka Berpikir Penelitian 

(Dokumen Pribadi, 2018) 
 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 
 

Laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Berisi  tentang  latar  belakang,  tujuan  penelitian,  ruang  lingkup  penelitian, 

batasan masalah, metodologi, serta sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Berisi tentang definisi peta, macam-macam metode pembuatan peta, metode 

pengukuran terestris, titik kontrol geodetik, poligon tertutup, poligon terbuka 

terikat sempurna, GNSS (Global Positioning Sysytem), dan kesalahan dalam 

pengukuran. 

BAB III METODOLOGI 
 

Berisi tentang persiapan administrasi, persiapan teknik, persiapan manajerial, 

pengumpulan data, penentuan titik BM dan titik yang akan diukur, pengukuran 

kerangka horizontal menggunakan Total Station dan GNSS geodetik, 

pengolahan data, penyajian hasil, pengolahan data metode terestris, serta 

pengolahan data metode rapid static. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berisi tentang hasil koordinat dari pengukuran, analisis pergeseran linear absis, 

analisis pergeseran linear ordinat, analisis nilai standar deviasi linear absis dan 

ordinat, dan analisis estimasi biaya dan waktu. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
 

Berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 


