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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Penelitian dengan judul “Studi Kemampuan Untuk Pembuatan Kerangka 

Dasar Horizontal Menggunakan Rapid Static dan Terestris (Studi: Dusun IV, 

Desa Way Galih, Lampung Selatan)” sudah dilakukan proses pengambilan 

data, pengolahan data, hingga analisis data. Berdasarkan tahap-tahap yang 

sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pergeseran  linear  absis  dan  linear  ordinat  metode  terestris  dengan 

menggunakan metode poligon terbuka terikat sempurna dan sudah 

dilakukan pengolahan dengan metode bowditch adalah -0,024 m untuk 

pergeseran linear absis dengan nilai standar deviasi 0,029 m dan -0,001 m 

untuk pergeseran linear ordinat dengan nilai standar deviasi 0,025 m. 

Pergeseran linear absis dan linear ordinat metode GNSS dengan 

menggunakan metode Rapid Static dan sudah dilakukan pengolahan 

dengan menggunakan software Topcontools adalah -0,010 m untuk 

pergeseran linear absis dengan nilai standar deviasi 0,026 m dan -0,001 m 

untuk pergeseran lenar ordinat dengan nilai standar deviasi 0,033 m. 

2. Berdasarkan nilai standar deviasi dari nilai pergeseran linear absis dan 

pergeseran linear ordinat dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran 

kerangka dasar horizontal di dusun IV, desa way galih lebih baik 

menggunakan pengukuran GNSS dengan metode Rapid Static. 

3. Berdasarkan ketelitian-ketelitian yang sudah dihitung yaitu pergeseran 

selisih absis dan pergeseran selisih ordinat dari kedua metode tersebut 

menunjukkan bahwa pengukuran GNSS metode rapid static 

menghabiskan biaya Rp 1.940.000 dengan waktu lama pengukuran 3 jam 

38 menit. Metode Terestris menghabiskan biaya Rp 2.340.000 dengan 

waktu lama pengukuran 13 jam 20 menit. Dapat disimpulkan bahwa untuk 

biaya dan waktu yang efisien menggunakan metode rapid static.
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5.2 Saran 
 

Penelitian yang sudah dilakukan di desa Way Galih, dusun IV dapat 

diambil saran sebagai berikut: 

1. Menempatkan patok di tempat strategis yang mempermudah pengamatan 

untuk mendirikan statif untuk pengukuran menggunakan Total Station dan 

GNSS Geodetik. 

2. Penelitian di desa Way Galih, Dusun IV masih dapat dikembangkan, 

khususnya dalam pengukuran atau penentuan posisi berupa Kerangka 

Dasar Vertikal. 

Sebelum melakukan pengukuran perlu dilakukannya cek kolimasi untuk 

melihat kesalahan garis bidik yang tidak tegak lurus dengan sumbu X dan cek 

indeks vertikal untuk melihat kesalahan garis bidik teropong dimana kesalahan 

terjadi jika sudut yang dibentuk oleh garis bidik terhadap garis normal tidak 

sama 90° dan 270°. 


