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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Geoid disebut sebagai model bumi yang mendekati bumi sesungguhnya. Lebih 

jauh geoid didefinisikan sebagai bidang ekuipotensial gaya berat atau bidang nivo yang 

berhimpit dengan permukaan laut rata – rata [1]. Di dalam geodesi besaran tinggi 

adalah salah satu unsur posisi yang sangat penting. Geoid merupakan referensi tinggi 

yang dipakai penentuan tinggi orthometrik. Tinggi orthometrik adalah tinggi yang 

mengacu pada permukaan geoid. Tinggi orthometrik dapat digunakan dalam keperluan 

praktis seperti survei rekayasa, survei pemetaan. Pada saat ini dan yang akan datang 

kebutuhan akan model geoid akan mendesak karena pesatnya pengukuran 

menggunakan survei GNSS untuk keperluan survei rekayasa dan pemetaan. 

Perkembangan teknologi dalam hal pengukuran di bidang survei pemetaan 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengambilan dan pengolahan data untuk 

keperluan pekerjaan kerekayasaan. Salah satunya adalah teknologi Global Navigation 

Satelite System (GNSS) yang telah banyak diaplikasikan pada pekerjaan kerekayasaan. 

Hal ini dikarenakan hasil ketelitian posisi titik yang diperoleh dari survei GNSS 

semakin membaik dan dapat digunakan dalam menentukan tinggi geodetik. Sedangkan 

informasi tinggi yang terkandung dalam IG adalah tinggi yang mempunyai arti fisik di 

permukaan bumi yaitu tinggi orthometrik dimana bidang acuannya adalah geoid. [2] 

Penentuan tinggi orthometrik dengan metode sipat datar memiliki biaya 

operasional yang tinggi serta cakupan operasional yang dibatasi oleh kondisi lapangan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, sebuah metode lainnya dapat dipakai sebagai alternatif 

penentuan posisi tinggi orthometrik. Metode alternatif tersebut adalah metode 

penentuan tinggi (H) atau beda tinggi (ΔH) orthometrik menggunakan pengamatan 

GNSS (Global Navigation Satelite System) atau disebut juga metode GNSS levelling. 

Metode penentuan tinggi atau beda tinggi dengan menggunakan metode GNSS 
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levelling pada prinsipnya adalah menggunakan data komponen tinggi geodetik (h) dan 

nilai undulasi geoid (N) untuk menentukan tinggi orthometrik (H). 

Hubungan antara tinggi orthometrik (H), tinggi geodetik (h), dan undulasi geoid 

(N) dijelaskan pada Gambar 1.1 

 

 

Gambar 1.1 Hubungan Sistem Tinggi 

 

Masalah ketersediaan data nilai gaya berat yang teliti di wilayah Indonesia 

menyebabkan penentuan komponen tinggi orthometrik ini sukar untuk dilaksanakan. 

Walaupun penentuan komponen tinggi geodetik cukup teliti, namun tidak tersedianya 

nilai undulasi geoid yang teliti juga memberikan pengaruh terhadap penentuan tinggi 

orthometrik dengan metode GNSS levelling. Dalam hal ini, untuk mengatasi hal 

tersebut, dapat digunakan nilai undulasi geoid global seperti halnya EGM (Earth 

Gravity Model) 2008. Penelitian ini mengkaji penentuan tinggi orthometrik 

menggunakan metode GNSS levelling untuk menentukan tinggi orthometrik titik-titik 

yang terletak pada kawasan Institut Teknologi Sumatera menggunakan nilai undulasi 

geoid EGM 2008 yang didapatkan dari situs ICGEM (International Centre for Global 

Earth Model). Nilai beda tinggi orthometrik yang didapatkan menggunakan nilai 

undulasi  dan tinggi geodetik hasil pengamatan GNSS akan dibandingkan dengan beda 

tinggi hasil pengukuran sipat datar dimana pengukuran menggunakan sipat datar 

dianggap sebagai nilai yang mendekati kebenaran. 
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1.2 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Menguji akurasi metode GNSS levelling menggunakan undulasi EGM 2008 

dalam menentukan selisih beda tinggi orthometrik untuk menggantikan metode 

sipat datar di Institut Teknologi Sumatera. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

1. Cakupan daerah penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di wilayah yang cukup 

kecil yaitu wilayah Institut Teknologi Sumatera yang memiliki luas 275 Ha. 

2. Data pengamatan GNSS didapatkan pada tahun 2016 dari pihak ITERA dan 2019 

data tambahan yang dikakukan penulis dengan metode statik radial dengan waktu 

pengamatan 10 hingga 36 menit. 

3. Data yang digunakan adalah nilai undulasi dari  EGM 2008 dari website 

http://icgem.gfz-potsdam.de/home, data pengamatan GNSS di titik yang dicari, 

dan data tinggi orthometrik dari titik yang dicari. 

4. Nilai tinggi orthometrik yang dianggap mendekati kebenaran adalah pengukuran 

dengan metode sipat datar dan digunakan sebagai validasi terhadap hasil 

pengukuran dengan GNSS levelling . 

 

1.4 Metodologi  

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mencari nilai tinggi orthometrik 

(H) di kawasan ITERA terdiri dari beberapa proses yang dilakukan yaitu studi literatur, 

survei pendahuluan, pengumpulan data, prosesing data, penyajian data, validasi, 

analisis dan pembuatan laporan. Studi literatur dibutuhkan untuk memahami teori-teori 

dasar terkait data yang diperlukan dan bagaimana pengolahannya serta untuk 

pemahaman terkait geoid baik itu pengertian, kegunaan, dan bagaimana cara 

mendapatkan nilai tinggi yang dipelajari dari beberapa buku dan jurnal ilmiah, setelah 

selesai memahami konsep dan dasar teori yang digunakan kita melakukan survei 

pendahuluan dimana kita melakukan survei ke lapangan untuk melihat kondisi dari 

http://icgem.gfz-potsdam.de/home
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tempat yang akan dilakukan penelitian. Melakukan pengumpulan data setelah 

mengetahui lokasi penelitian, pada penelitian kali ini data-data yang dibutuhkan adalah 

data survei GNSS, data survei sipat datar, data tinggi orthometrik BM ITERA, dan nilai 

tinggi undulasi dari EGM 2008 pada titik yang diamati. Setelah data yang dibutuhkan 

terkumpul kemudian melakukan processing data untuk mendapatkan beda tinggi 

orthometrik dengan metode sipat datar dan GNSS levelling pada titik yang diamati. 

Setelah didapatkan nilai beda tinggi kemudian sajikan dalam bentuk tabel yang akan 

divalidasi untuk mendapatkan selisih beda tinggi dari metode sipat datar dan metode 

GNSS levelling untuk mengetahui tingkat akurasi dari metode GNSS levelling. Dari 

data selisih yang didapatkan kita dapat melakukan analisis untuk mengetahui penyebab 

terjadinya perbedaan nilai dari kedua metode tersebut. Terakhir memasukkan hasil 

penelitian ini ke dalam laporan.  

Metodologi penelitian yang dilakukan secara umum dapat dilihat pada Gambar 

1.2. 
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Gambar 1.2 Metodologi Penelitian 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian Tugas Akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang 

pengambilan topik penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup penelitian 

yang dikerjakan dalam penelitian, metodologi dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 
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BAB II TEORI DASAR 

Bab ini merupakan bab yang berisi kumpulan teori dasar dan tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan pengumpulan data beda tinggi dan untuk mendapatkan tinggi 

orthometrik dan pengamatan GNSS. Teori dasar ini diperoleh dari berbagai studi 

referensi yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan Tugas Akhir ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian 

beserta pengolahan data beda tinggi untuk mendapatkan tinggi orthometrik, 

Pengolahan data pengamatan GNSS, dan menentukan beda tinggi yang didapatkan dari 

metode GNSS levelling dan metode sipat datar. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang menyajikan hasil dari proses pengolahan data 

berupa nilai undulasi dari website http://icgem.gfz-potsdam.de/home , data tinggi 

orthometrik hasil sipat datar, data tinggi orthometrik hasil GNSS levelling, dan selisih 

beda tinggi orthometrik metode sipat datar dengan tinggi orthometrik metode GNSS 

levelling. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian Tugas Akhir dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi tentang daftar literatur yang digunakan dalam penelitian dan 

penyusunan laporan akhir. 

http://icgem.gfz-potsdam.de/home

