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BAB II 

TEORI PENENTUAN TINGGI ORTHOMETRIK GNSS LEVELLING DAN 

SIPAT DATAR  

 

 

1.1 Sistem Tinggi 

Tinggi adalah jarak vertikal atau jarak tegak lurus dari suatu bidang referensi 

tertentu terhadap suatu titik sepanjang garis vertikalnya. Untuk suatu wilayah biasa 

MLR ditentukan sebagai bidang referensi dan perluasannya kedaratan akan disebut 

dengan datum atau geoid [3]. 

2.1.1 Jenis Tinggi 

Informasi tinggi yang ada di permukaan bumi pada dibedakan berdasarkan 

jarak dan beda potensial. Berdasarkan beda potensial contohnya tinggi dinamis 

dan berdasarkan jarak contohnya tinggi normal, tinggi geodetik dan tinggi 

orthometrik. Pada Tugas Akhir ini dipakai tinggi berdasarkan jarak yang terbagi 

menjadi tinggi ellipsoid dan tinggi orthometrik. 

1. Tinggi Geodetik 

Tinggi geodetik adalah jarak garis lurus yang diambil sepanjang bidang 

ellipsoid normal dari permukaan geometris yang diambil dari referensi 

ellipsoid ke titik tertentu [4]. Pada Gambar 2.1 dijelaskan referensi tinggi 

geodetik. Dimana h : Jarak garis lurus yang diambil sepanjang bidang 

ellipsoid normal ke titik tertentu di atas permukaan bumi yang memiliki 

referensi ellipsoid ke titik tertentu. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Tinggi Ellipsoid 

 

2. Tinggi Orthometrik 

Tinggi orthometrik suatu titik adalah jarak geometris yang diukur 

sepanjang garis unting-unting antara geoid ke titik tersebut [2]. Tinggi 

orthometrik ini merupakan tinggi yang paling banyak digunakan. Dalam 

keperluan praktisnya tinggi orthometrik sangat sulit direalisasikan, karena 

untuk merealisasikan hal yang perlu diketahui adalah arah tegak lurus dari 

percepatan gravitasi terhadap permukaan di titik yang berada sepanjang 

jarak tersebut. Pada Gambar 2.2 dijelaskan gambaran dari tinggi 

orthometrik. 
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Gambar 2.2 Ilustrasi Tinggi Orthometrik 

 

1.1.2 Geoid 

Pada saat ini kebutuhan akan model geoid yang teliti sangat mendesak 

karena pesatnya pemakaian survei GNSS untuk berbagai keperluan rekayasa dan 

survei pemetaan. Selain itu dengan perkembangan metoda kinematik survei 

GNSS dapat menghasilkan tinggi geodetik hingga tingkat centimeter hal ini 

membuat minat pengguna survei GNSS untuk menentukan tinggi orthometrik 

semakin diminati. 

 

𝐻 = ℎ − 𝑁 (2.1) 

 

Dimana: 

𝐻 : Tinggi orthometrik 

ℎ : Tinggi geodetik 

𝑁 : Undulasi Geoid 

Geoid merupakan bidang fisis dari representatif bentuk bumi yang 

dinyatakan sebagai bidang ekuipotensial. Bidang ekuipotensial merupakan 

bidang permukaan dimana titik-titik yang membentuk permukaaan tersebut 

memiliki nilai potensial gayaberat yang sama. Untuk keperluan praktis, pada 
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umumnya geoid dianggap berhimpit dengan muka air laut rata-rata atau Mean 

Sea Level (MSL) [5]. Namun permukaan laut tidaklah stabil dan banyak 

dipengaruhi oleh angin, cuaca, dan lain-lain. Karena itu digunakanlah (Mean Sea 

Level) MSL sebagai pendekatan dari geoid. Saat ini digunakan beberapa 

pendekatan model geoid secara global diantaranya EGM 96, EGM 2008, dll. 

Jarak geoid terhadap ellipsoid disebut undulasi geoid (N). Nilai undulasi geoid 

inilah yang ditentukan untuk memodelkan bentuk geoid yang sebenarnya. Nilai 

dari undulasi geoid tidak sama di semua tempat, hal ini disebabkan 

ketidakseragaman sebaran densitas massa bumi. Untuk keperluan aplikasi 

geodesi dibutuhkan geoid dengan ketelitian yang cukup tinggi [4].  Contoh geoid 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Geoid 
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1.2 GNSS Levelling 

GNSS levelling adalah penentuan nilai tinggi orthometrik (H) menggunakan 

pengukuran dengan survei GNSS (Global Navigation Satelite System). Untuk dapat 

mentransformasi tinggi geodetik hasil ukuran GPS ke tinggi orthometrik maka 

diperlukan undulasi geoid di titik yang bersangkutan [6]. Contoh GNSS levelling 

ditunjukan pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 GNSS Levelling 

 

1.2.1 Global Navigation Satelite System (GNSS) 

Global Navigation Satellite System adalah sistem penentuan posisi yang 

berbasis satelit dengan tambahan sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung 

operasi yang diinginkan, yang menyediakan posisi tiga dimensi, kecepatan, dan 

informasi waktu kepada pengguna yang berada atau di dekat permukaan bumi 

selama 24 jam [7]. 

GPS dapat memberikan informasi posisi dengan ketelitian bervariasi dari 

beberapa millimeter (orde nol) sampai dengan puluhan meter [8]. Beberapa 

kemampuan GNSS antara lain dapat memberikan informasi tentang posisi, 

kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja di bumi ini tanpa 

tergantung cuaca. Hal yang perlu dicatat bahwa GNSS adalah satu-satunya 
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sistem navigasi ataupun sistem penentuan posisi dalam beberapa abad ini yang 

memiliki kemampuan handal seperti itu [9].  

Penentuan posisi secara diferensial disebut juga penentuan posisi secara 

relatif (relative positioning). Pada metode ini memerlukan minimal 2 receiver 

dimana salah satu receiver dipasang pada titik yang telah diketahui koordinatnya 

(stasiun referensi) sehingga posisi titik ditentukan relatif terhadap stasiun 

referensi. Contoh penentuan posisi secara diferensial dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 

 

Gambar 2.5 Penentuan Posisi Secara Diferensial 

 

Survei penentuan posisi secara diferensial dapat dilaksanakan dalam moda 

jaring dan moda radial. Pemilihan kedua moda tersebut akan mempengaruhi 

ketelitian posisi titik yang diperoleh, waktu penyelesaian survei, serta biaya 

operasional survei. Moda radial umumnya menghasilkan tingkat ketelitian posisi 

yang rendah, namun waktu survei lebih cepat yang berdampak pada biaya 
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operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan moda jaring. Contoh 

pengukuran dengan moda radial ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6 Pengukuran Dengan moda radial 

 

1.2.2 Earth Gravity Model (EGM) 2008 

EGM (Earth Gravity Model) 2008 merupakan model medan gaya berat 

dengan resolusi sangat tinggi. EGM 2008 diadakan oleh National Geospatial 

Intelligence Agency (NGA) yang dipublikasikan pada musim semi tahun 2008 

[10]. Model gaya berat ini disusun oleh koefisien-koefisien harmonik bola yang 

lengkap dengan nilai derajat dan orde sebesar 2159 dan memiliki nilai koefisien 

tambahan derajat sebesar 2190. Nilai undulasi geoid Model EGM 2008 dengan 

resolusi grid 2.5’ seperti terlihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Nilai undulasi geoid Model EGM 2008 dengan resolusi grid 2.5 

[11] 

 

Beberapa penelitian untuk mengkaji kualitas dari EGM 2008 terkait dengan 

akurasi dan presisi nilai undulasi geoid (N). Sebuah komisi kerja khusus dibentuk 

yang terdiri atas Komisi 2 The International Association of Geodesy (IAG) dan 

The International Gravity Field Service (IGFS) untuk mengkaji kualitas dari 

EGM 2008. Metode kajian lainnya dilakukan dengan melihat perubahan 

permukaan topografi laut (sea surface topography) yang diperoleh dari 

perbedaan antara permukaan rata-rata laut dengan geoid dari EGM 2008 [12]. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa EGM 2008 memberikan nilai 

deviasi yang kecil dan stabil dibandingkan dengan beberapa model gaya berat 

lainnya. Pengujian nilai komponen tinggi yang diperoleh dari metode GPS dan 

leveling secara global memberikan nilai deviasi standar sebesar maksimum 13 

cm [10]. 

 

1.3 Pengukuran Sipat Datar 

Pengukuran sipat datar kerangka vertikal adalah pembuatan serangkaian 

titik-titik dilapangan yang diukur ketinggiannya melalui pengukuran beda tinggi. 

Sebelum melakukan pengukuran sipat datar perlu dipenuhi beberapa syarat  
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• syarat utama : garis bidik teropong sejajar dengan garis arah nivo. 

• syarat kedua : garis arah nivo harus tegak lurus pada sumbu kesatu. 

• syarat ketiga : garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu kesatu. 

Sebelum alat ukur penyipat datar digunakan untuk mengukur, maka syarat-

syarat diatas harus dipenuhi terlebih dahulu. 

Pengukuran dengan cara menyipat datar adalah dengan memahami bahwa 

beda tinggi dua titik adalah jarak antara kedua bidang nivo yang melalui titik–

titik itu. Selanjutnya bidang nivo dianggap mendatar untuk jarak–jarak yang kecil 

antara titik–titik itu. Apabila demikian, beda tinggi h dapat ditentukan dengan 

menggunakan garis mendatar diarahkan pada rambu yang berdiri vertikal. Cara 

pengukuran beda tinggi dapat diliihat pada Gambar 2.8 

 

Gambar 2.8 Cara Pengukuran Beda Tinggi 

 

1.3.1 Pengukuran Sipat Datar Memanjang 

Sipat datar memanjang adalah suatu pengukuran yang bertujuan untuk 

mengetahui ketinggian titik-titik sepanjang jalur pengukuran dan pada umumnya 

digunakan sebagai kerangka vertikal bagi suatu daerah pemetaan. Hasil yang 

didapatkan dari pengukuran ini adalah ketinggian titik-titik kerangka. Titik 
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kerangka vertikal pada umumnya memiliki ketelitian yang tinggi, oleh karena itu 

banyak persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengukuran. 

 

𝐵𝑇 =   
𝐵𝐴+𝐵𝐵

2
 (2.2) 

 

Dimana: 

𝐵𝐴  : Benang atas 

𝐵𝑇  : Benang tengah 

𝐵𝐵  : Benang bawah 

Dengan koreksi maksmal 2 mm. 

 

a. Hitung beda tinggi A dan B 

𝛥𝐻𝑎𝑏 = 𝐵𝑇𝑎 − 𝐵𝑇𝑏 (2.3) 

 

𝛥𝐻𝑟 =  
𝛥𝐻𝑎𝑏1+𝛥𝐻𝑎𝑏2

2
 (2.4) 

 

𝐶 = 10√𝑑  (2.5) 

 

Dimana: 

𝛥𝐻𝑟  : Beda tinggi rata-rata titik ab 

𝛥𝐻𝑎𝑏 : Beda tinggi titik ab 

𝛥𝐻𝑎𝑏1 : Beda tinggi titik ab stand 1 

𝛥𝐻𝑎𝑏2 : Beda tinggi titik ab stand 2 

𝐵𝑇𝑎  : Benang tengah titik a 

𝐵𝑇𝑏  : Benang tengah titik b 

𝐶  : Kesalahan penutup pergi-pulang 

𝑑  : Jarak optis total bacaan pergi-pulang 

 

b. Hitung jarak slag: 
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𝐷𝑎 = (𝐵𝐴𝑎 − 𝐵𝐵𝑎) 𝑥 100 (2.6) 

 

𝐷𝑏 = (𝐵𝐴𝑏 − 𝐵𝐵𝑏) 𝑥 100  (2.7) 

 

𝐷𝑎𝑏 = 𝐷𝑎 + 𝐷b (2.8) 

 

𝐷𝑟 =  
∑𝐷𝑝𝑒𝑟𝑔𝑖+∑𝐷𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔

2
 (2.9) 

 

Dimana: 

𝐷𝑟  : Jarak rata-rata pergi-pulang 

∑𝐷𝑝𝑒𝑟𝑔𝑖 : Jarak total pergi 

∑𝐷𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 : Jarak total pulang 

𝐷𝑎𝑏  : Jarak antara titik A ke titik B 

𝐷𝑎  : Jarak antara alat dengan titik A 

𝐷𝑏  : Jarak antara alat dengan titik B 

 

c. Pada slag berikutnya rambu A menjadi bacaan rambu muka sedangkan rambu 

B menjadi bacaan rambu belakang. 

 

Cara pengukuran sipat datar memanjang dapat diliihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Sipat Datar Memanjang 

 

Syarat saat melakukkan pengukuran sipat datar sebagai berikut: 

a. Alat berada ditengah antara dua rambu 

b. Baca rambu belakang, baru kemudian dibaca rambu muka 

c. Seksi dibagi dalam slag berjumlah genap 

d. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara pergi-pulang dengan cara double 

stand, dimana selisih beda tinggi stand 1 dan 2 maksimum 2 mm 

e. Jumlah jarak muka = jumlah jarak belakang 

f. Jarak alat ke rambu maksimum adalah 75 meter 

g. Dilakukan koreksi garis bidik pada awal dan akhir 

 

1.3.2 Kesalahan-Kesalahan Pada Sipat Datar 

Kesalahan-kesalahan pada sipat-datar dengan menggunakan metode sipat 

datar diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Kesalahan Petugas: 

Kesalahan petugas yang disebabkan oleh juru ukur berupa: 

• Pengaturan instrumen sipat datar yang tidak sempurna. 

• Instrumen sipat datar tidak ditempatkan di tengah kedua rambu. 

• Kesalahan pembacaan. 

• Kesalahan pencatatan. 

Kesalahan petugas yang disebabkan oleh rambu berupa: 

• Penempatan rambu yang tidak vertikal sempurna. 

• Tidak sempurnanya Ketika menambah ketinggian rambu 

• Terbenamnya rambu karena diletakkan tidak pada tumpuan keras. 

2. Kesalahan Instrumen: 

Kesalahan instrumen yang disebabkan oleh petugas dapat berupa 

penyetelan instrumen sipat datar yang tidak sempurna. Kesalahan 

instrumen yang disebabkan oleh rambu, dapat berupa: 

• Graduasi rambu yang tidak teliti. 
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• Adanya kesalahan indeks rambu. 

• Sambungan rambu tidak sempurna. 

3. Kesalahan Alami: 

Kesalahan alami dapat terjadi karena:  

• Pengaruh sinar matahari langsung dapat mengubah kondisi 

instrumen  

• Perubahan posisi instrumen sipat datar dan rambu-rambu karena 

penempatannya tidak pada dudukan yang stabil 

• Pengaruh refraksi cahaya karena temperatur dan kerapatan udara 

• Pengaruh lengkung bumi karena permukaan bumi tidak datar. 


