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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tugas akhir dilakukan di gedung B, Kampus ITERA secara posisi 

berada pada zona 48 south pada sistem koordinat UTM (Universal Transverse 

Mercator) Easting 534930,015 dan Northing 9407760,547. yang beralamatkan Jalan 

Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, Lampung. 

 

Gambar 3.1 Lokasi penelitian. 

 

3.2 Peralatan dan Data Penelitian 

3.2.1 Peralatan  

Peralatan yang mendukung penelitian tugas akhir ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Perangkat keras (Hardware) 
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a. Total Station  

Tabel 3.1 Spesifikasi Topcon Total Station Es Series (ES-105) [8] 

1 
Pengukuran Sudut 

Min. Resolusi/Akurasi 0.5''/1'' 

2 

Pengukuran Jarak 

Jarak EDM menggunakan prisma 4000m  

Akurasi EDM menggunakan Prisma  2mm+2ppm 

Jarak tidak menggunakan prisma 500m 

Akurasi Tidak menggunakan prisma 3mm+2ppm 

Waktu Perekaman fine: 0.9 sec 

  rapid: 0.7 sec 

  tracking: 0.3 sec 

 

b. Waterpass 

Tabel 3.2 Spesifikasi Topcon Auto Level AT-B4A [11] 

1 

Teleskop  

Perbesaran 24x 

Bidang Pandang  1°25'' 

Minimal fokus dari instrument 0.3 m 

2 

Akurasi (leveling ganda 1 km)   

Fokus  2.0mm 

Dengan Mikrometer n/a 

 

c. Peralatan pendukung 
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Tabel 3.3 Peralatan Pendukung Pengukuran KDH dan KDV 

Alat Jumlah 

Prisma 2 

Statif 3 

Meteran (5m) 3 

Rambu ukur 2 

Nivo rambu 2 

Pita ukur (100m) 1 

 

2. Perangkat Lunak (Software) 

a. Autodesk Civil 3D 2020 student version 

 

3.2.2 Data  

Data pendukung dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 Data As-Build Drawing (5 Februari 2014), pekerjaan konstruksi pembangunan 

dan infrastruktur (Tahap 1) kampus Institut Teknologi Sumatera (Sumber data: 

Andreas Triono, Drafter Kontraktor Hutama Karya, 2014). 

 Data pengukuran kerangka dasar horizontal mengunakan alat Topcon Total 

Station Es Series (ES-105) (Sumber data: pengukuran kerangka dasar 

horizontal pada tanggal 3-4 September 2019). 

 Data pengukuran kerangka dasar vertikal mengunakan alat Topcon Auto Level 

AT-B4A (Sumber data: Pengukuran kerangka dasar vertikal pada tanggal 6-7 

September 2019) 

 Raw data pengukuran detail situasi hasil pengukuran menggunakan alat 

mengunakan alat Topcon Total Station Es Series (ES-105) (Sumber data: 

diunduh pada tanggal 20 Mei 2019) 

 

  



 

 

29 

  

3.3 Metodologi Penelitian 

Diagram alir yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2 Diagram alir metodologi penelitian 

Pengukuran KDV 
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Secara umum tahapan penelitian pada tugas akhir ini dibagi atas 4 tahapan: 

 

3.3.1 Tahap Awal 

Tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini antara lain: 

1. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi objek penelitian yaitu gedung B kampus ITERA dan 

melakukan pembatasan masalah dalam tugas akhir. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk menentukan metode yang akan digunakan dalam 

penelitian, objek yang akan diteliti serta metode pengolahan data. Studi literatur 

yang digunakan adalah buku, penelitian terdahulu, dan internet. 

3. Orientasi Lapangan  

Orientasi lapangan dilakukan untuk mengetahui objek penelitian, penentuan 

objek-objek yang akan diamati, perencaan titik kerangka dasar pengukuran. Hal 

ini diperlukan untuk mempermudah melakukan penjadwalan penelitian dalam 

tugas akhir ini. 

 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini peneliti melakukan prosesi akusisi data, antara lain kegiatan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengukuran kerangka dasar horizontal 

Pada pengukuran ini penelitian menggunakan 6 titik kerangka (lihat Gambar 

3.3) mengunakan metoda poligon tertutup, sehingga dapat memenuhi syarat 

geometri. Alat yang digunakan adalah berupa ETS yang memiliki syarat (lihat 

Tabel 2.1), pemilihan alat pengukuran sangat berpengaruh terhadap ketelitian 

data yang diperoleh. Kemudian parameter yang diukur yaitu berupa sudut dan 

jarak pada bidang datar, yang telah diatur dalam SNI Jaring Kontrol Horizontal 

orde-4 (lihat Tabel 2.2)  
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Gambar 3.3 Desain titik kerangka dasar 

 

2. Pengukuran kerangka dasar vertikal  

Seperti pengukuran KDH pengukuran KDV memiliki 6 titik yang akan diamati 

titik tinggi kerangka, pengukuran ini mengacu pada SNI Jaring kontrol vertikal 

kelas LD. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode double stand dan 

pergi-pulang. Pada pengukuran pergi (lihat Gambar 3.3) arah pengukurannya 

adalah berlawanan jarum jam yaitu titik awal di AN 1 menuju AN 2, AN 3, AN 

4, AN 5, AN 6 dan kembali lagi ketitik semula AN 1, sedangkan pada 

pengukuran pulang arahnya sebaliknya yaitu sesuai arah jarum jam. 

3. Pengukuran detail situasi 

Pengukuran ini bereferensi pada titik kerangka dasar yang telah terkoreksi, 

menggunakan ETS reflector-less pengamatan objek detail situasinya tidak 

memerlukan prisma sebagai pemantul. Metoda yang digunakan adalah metoda 
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Tacheometri sehingga dapat diperoleh nilai koordinat horizontal maupun 

vertikalnya.  

 

 

Gambar 3.4 Objek target detail/situasi 

 

3.3.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan dibagi atas 3 pengolahan data yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengolahan KDH 

Pengolahan yang digunakan mengacu pada SNI jaring kontrol horizontal yaitu 

pengolahan dengan hitung perataan kuadrat terkecil metode parameter atau 

metode bowdicth, dalam tugas akhir ini metode yang digunakan adalah metode 

bowdicht dikarenakan data pengukurun KDH yang digunakan adalah 2 seksi 

yang dipilih diantara beberapa data yang diukur. Dalam metode ini terdapat 

beberapa syarat yang harus diikuti antara lain salah penutup sudut dan salah 

penutup jarak linier (pada Tabel 2.3) 

2. Pengolahan KDV 

Pada pengolahan KDV digunakan bereferensi pada SNI jaring kontrol vertikal, 

dimana pengolahan dilakukan dua kali yaitu pengolahan data lapangan dan 

pengolahan data dikantor. 

3. Pengolahan detail situasi 
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Pada pengolah detail situasi yang digunakan ialah metoda tacheometri dimana 

posisi horizontal yang dihitung dengan metoda polar dan tinggi dihitung dengan 

metoda trigonometri, yang memiliki hasil berupa koordinat 3 dimensi. 
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3.3.4 Analisis Data 

Dalam penyajian informasi terdapat beberapa data yang divisualisasikan: 

1. Pemodelan dua dimensi 

Pada tahap pemodelan dua dimensi langkah-langkah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

Buka software 

autocad civil 3D

Input Koordinat 

dua dimensi (X,Y)

Create line antar 

koordinat

Move dan rotate 

bidang poligon 

Analisis jarak 

sisi poligon

Selesai

Analisis perbandingan 

jarak model 2D dengan 

As-built drawing

 

Gambar 3.5 Diagram alir pemodelan dua dimensi 
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2. Pemodelan tiga dimensi  

Langkah-langkah yang dilakukan pada pemodelan tiga dimensi adalah sebagai 

berikut: 

Buka software 

autocad civil 3D

Setting viewport berupa topview, 

frontview dan isometric

Creat line antar 

koordinat

Selesai

Analisis terhadap 

Level of Detail

Input Koordinat tiga 

dimensi (X,Y,dan Z)

Bentuk tekstur sisi 

model 3 dimensi

 

Gambar 3.6 Diagram alir pemodelan tiga dimensi 

 


