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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Penentuan posisi titik-titik kontrol geodetik telah menggunakan teknologi 

Global Positioning System (GPS). Di Indonesia, GPS telah digunakan untuk 

menentukan koordinat titik-titik kontrol yang membangun kerangka dasar nasional 

untuk survei dan pemetaan (Abidin, 2007). Penggunaan teknologi GPS untuk 

penentuan posisi, survei dan aplikasi pemetaan di Indonesia secara sistematis dimulai 

sejak akhir tahun 1980-an. Dalam kegiatannya, metode absolut dan diferensial adalah 

dua metode penentuan posisi yang sering digunakan (Yustia, 2008).  

Pengukuran menggunakan GNSS memungkinkan untuk memperoleh informasi 

posisi di permukaan bumi secara kontinu di seluruh dunia berdasarkan waktu tertentu.  

Dalam pengukuran GNSS terdapat teknologi penentuan posisi berbasis satelit yaitu 

International GNSS Service (IGS) yang dimana IGS ini dapat digunakan sebagai data 

pendukung dalam pengukuran GPS Geodetik (Aditya, 2014). Namun, data pendukung 

IGS dalam pengolahan GNSS memiliki ketelitian yang berbeda-beda, sehingga pada 

pengolahan post-processing menggunakan perangkat lunak ilmiah GAMIT terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketelitian koordintanya (Maiyudi, 2017). 

Penelitian ini berfokus pada hasil ketelitian pada pengolahan dari titik stasiun 

Sumatran GPS Array (SuGAr). Penelitian ini menggunakan data pengamatan Global 

Navigation Satellite System (GNSS) secara kontinu dari data Sumatran GPS Array 

(SuGAr), sehingga dengan menggunkan data tersebut akan dianalisis nilai ketelitian 

setiap pengolahan berdasarkan kombinasi titik IGS sebagai titik ikat yang berbeda-

beda (Wang, 2009). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi 

titik IGS sebagai titik ikat yang optimal sekaligus menguji ketelitian dari jumlah titik 

IGS sebagai titik ikat yang digunakan berdasarkan standar deviasi. Setelah ditentukan 

kombinasi titik ikat yang terbaik, dilakukan penentuan peringkat titik IGS sebagai titik 

ikat yang terburuk berdasarkan jarak dari titik pengamatan SuGAr. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah:  

1. Bagaimana hasil dari pengolahan data GPS yang diolah dengan menggunakan 

perangkat lunak GAMIT. 

2. Pengaruh dari stasiun IGS dalam pengukuran menggunakan perangkat lunak 

GAMIT pada kualitas data koordinat stasiun SuGAr. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Menentukan kombinasi titik IGS sebagai titik ikat yang optimal dalam 

pengolahan GNSS pada pengamatan titik SuGAr. 

2. Menentukan titik IGS sebagai titik ikat yang terburuk dari segi jarak dan standar 

deviasi. 

3. Menguji ketelitian dari jumlah titik IGS sebagai titik ikat yang digunakan 

berdasarkan standar deviasi. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan dicapai pada penelitian ini adalah apabila hasil dari penelitian 

ini dapat menemukan titik-titik IGS dengan ketelitian yang optimal, titik-titik IGS 

tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi titik ikat yang akan digunakan untuk 

penelitian yang berhubungan dengan penentuan posisi GNSS.  

 

I.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Data GNSS yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data GNSS secara kontinu 

yang disediakan oleh SuGAr (Sumatran GPS Array). 

2. Data titik SuGAr yang digunakan adalah titik SuGAr pada daerah Sumatra 

Bagian Utara yaitu stasiun Ujung Muloh (UMLH), daerah Sumatra Bagian 

Tengah yaitu stasiun Bukit Tinggi (BUKT), dan daerah Sumatra Bagian Selatan 

yaitu stasiun Tanjung Karang (TJKG).  
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3. Objek yang dikaji pada penelitian ini yaitu ketelitian dari pengolahan titik 

SuGAr berdasarkan kombinasi titik ikat stasiun International GNSS Service 

(IGS). 

4. Data titik ikat IGS yang digunakan antara lain: ALIC, COCO, DARW, DGAR, 

HKSL, IISC, JFNG, KARR, KAT1, LCK4, LHAZ, MRO1, PBRI, PIMO, 

PTGG, TOW2, XMIS, YARR. 

 

I.6 Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian Ikbal (2017), penambahan jumlah titik ikat dalam pengolahan 

GPS terdapat perbedaan antara pengolahan dengan titik ikat CORS BIG dan stasiun 

IGS. Strategi pengolahan GPS berdasarkan Jumlah titik ikat dan variasi waktu 

berpengaruh dalam mereduksi kesalahan dan bias dalam pengolahan GPS. Peningkatan 

ketelitian dengan titik ikat stasiun CORS BIG terhadap pengikatan dengan stasiun IGS 

sebesar 30 mm, sehingga dari penelitian tersebut ada pengaruh yang signifikan 

terhadap jumlah penggunaan titik ikat yang digunakan dan lamanya waktu pengukuran.  

 

I.7 Hipotesis 

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan disimpulkan hipotesis penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

- Stasiun IGS di seluruh dunia memiliki kualitas data yang berbeda-beda, sehingga 

dari kualitas data tersebut dapat mempengaruhi hasil pengolahan data pada titik 

pengamatan. 

 

 

 

 


