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ABSTRAK 

 

Survei dengan GPS mempunyai keunggulan antara lain pengoperasian alat lebih mudah 

dan cepat, hasil ukuran langsung terikat dalam sistem koordinat global, titik-titik dalam jaring GPS 

dapat tersebar satu sama lain dengan jarak yang relatif jauh, pelaksanaan survei GPS dapat 

dilakukan siang maupun malam hari. 

Metode statik singkat (fast static) merupakan salah satu metode GPS statik dengan waktu 

pengamatan lebih singkat, penggunaannya untuk menentukan koordinat titik-titik kontrol yang 

relatif dekat serta berorde ketelitian yang relatif lebih rendah sehubungan dengan itu , tujuan dari 

penelitian ini adalah Identifikasi pengaruh penggunaan data hasil survei satelit GPS, GLONASS 

dan BAIDU terhadap ketelitian posisi yang dihasilkan. Mengetahui tingkat ketelitian koordinat 

berdasarkan periode waktu pengamatan yang berbeda. Dengan menngunakan data primer hasil 

pengamatan GPS.  

Hasil yang di peroleh dalam penulisan ini adalah bahwa kombinasi pengukuran dari satelit 

GPS, satelit GLONASS, dan satelit BEIDOU bisa memberikan hasil ketelitian yang lebih baik 

dengan pengamatan 10 menit maupun 20 menit dengan ketelitian orde millimeter. Hasil dari 

pengamatan GPS dengan periode waktu 20 Menit lebih bagus ketelitiannya dengan baseline rata 

rata 500 mrter, dan untuk pengamatan GPS dengan periode waktu 10 menit kurang bagus untuk 

baseline rata rata 500 meter, karena pada pengambilan data tidak memenuhi parameter pada saat 

pengolahan data. 
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ABSTRACT 

 

GPS surveying has advantages including: easier and faster operation of the device, 

results of measurements are directly bound in the global coordinate system, points in the 

GPS net can be scattered with each other with relatively long distances, GPS surveys can 

be carried out day or night  

 The short static method (fast static) is one of the static GPS methods with shorter 

observation times, its use is to determine the coordinates of relatively close control points 

and a relatively lower order of accuracy with respect to it, the purpose of this study is to 

Identify the effect of data use GPS, GLONASS and BAIDU satellite survey results on the 

accuracy of the resulting position. Know the level of accuracy of coordinates based on 

different time periods of observation. By using primary data from GPS observations. 

The results obtained in this paper are that a combination of measurements from 

GPS satellites, GLONASS satellites, and BEIDOU satellites can provide better accuracy 

results with observations of 10 minutes or 20 minutes with the accuracy of the millimeter 

orde. The results of GPS observations with a period of 20 Minutes better accuracy with an 



 

 

 

average baseline of 500 meters, and for GPS observations with a 10 minute period of time 

are less good for an average baseline of 500 meters, because the data retrieval does not 

meet the parameters when processing data. 
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I.1 Latar Belakang 

Dibandingkan dengan metode 

terestrial, survei dengan GPS mempunyai 

keunggulan antara lain: pengoperasian alat 

lebih mudah dan cepat, hasil ukuran langsung 

terikat dalam sistem koordinat global, titik-

titik dalam jaring GPS dapat tersebar satu 

sama lain dengan jarak yang relatif jauh, 

pelaksanaan survei GPS dapat dilakukan 

siang maupun malam hari, dan dalam segala 

kondisi cuaca (Abidin, 2007). Metode statik 

singkat (fast static) merupakan salah satu 

metode GPS statik dengan waktu pengamatan 

lebih singkat, penggunaannya untuk 

menentukan koordinat titik-titik kontrol yang 

relatif dekat serta berorde ketelitian yang 

relatif lebih rendah (Abidin, 2011). 

Secara garis besar, pemetaan 

menggunakan teknik penginderaan jauh atau 

foto udara dilakukan dengan mengumpulkan 

data citra terlebih dahulu, dilanjutkan dengan 

koreksi citra kemudian digitasi citra foto 

menjadi peta garis. Proses koreksi citra 

membutuhkan pengukuran Ground Control 

Point (GCP) di lapangan dengan ketelitian 

tinggi (Sari, 2014). Pengukuran GCP dapat 

dilakukan menggunakan Global Satellite 

System (GPS) dengan metode pengukuran 

yang beragam sesuai dengan ketelitian hasil 

yang diperlukan. Keunggulan dari 

penggunaan GPS adalah pengoperasian alat 

lebih mudah dan cepat, hasil ukuran langsung 

terikat dalam sistem koordinat global, titik-

titik dalam jaring GPS dapat tersebar satu 

sama lain dengan jarak yang relatif jauh, 

pelaksanaan survei GPS dapat dilakukan 

siang maupun malam hari dan dalam segala 

kondisi cuaca (Abidin, 2007). 

Setelah era kemunculan satelit GPS 

yang dibangun oleh departemen pertahanan 

Amerika Serikat, diikuti oleh kemunculan 

satelit GLONASS (Globalnaya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) yang 

dibangun oleh Rusia. Signal GLONASS 

serupa dengan GPS, setiap satelit GLONASS 

mentransmisikan dua kode (C/A dan P) pada 

dua frekuensi (L1 dan L2) yang 

memungkinkan untuk menghilangkan 

kesalahan signal dari ionosfer. Namun untuk 

GPS, setiap satelit mentransmisikan kode 

yang sama, sedangkan untuk GLONASS 

masing-masing signal ditransmisikan pada 

frekuensi yang berbeda. Frekuensi ini akan 

berubah-ubah dalam tahun-tahun mendatang. 

Kebutuhan akan ketelitian posisi titik yang 

tinggi sangat diperlukan dalam berbagai 

aplikasi. Ketelitian posisi yang didapat dari 

suatu survei GPS secara umum akan 

bergantung pada 4 (empat) faktor, yaitu: 

ketelitian data yang digunakan, geometri 

pengamatan, strategi pengamatan yang 

digunakan, dan strategi pengolahan data yang 

diterapkan [Abidin, 2002].  

Pemilihan data satelit dan lama waktu 

pengmatan yang di rekam oleh receiver dapat 

menyebabkan terjadinya perbedaan hasil nilai 

koordinat dan ketelitian yang diperoleh, 

secara teori dan konsep memang semakin 

lama waktu pengamatan dan kombinasi 

beberapa satelit akan memiliki ketelitan yang 

akurat. Oleh karena itu perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa 

saja yang dapat mempengaruhi perbedaan 

hasil dengan waktu pengamatan yang singkat 

dan pemilihan system satelit. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Dari beberapa satelit GNSS diantaranya: 

1. Konstelasi Galileo, belum dapat diamati 

dengan baik dan masih terbatas receiver 

pengambilan datanya. 

2. Perbandingan koordinat posisi 

berdasarkan waktu pengamatan dan jenis 

satelit yang dipilih kemudian di analisis 

untuk mengetahui tingkat kualitas 

koordinatnya. 

I.3 Rumusan Masalah 

Teknologi receiver saat ini sudah mampu 

mengamati sinyal dari satelit GPS, 

GLONASS dan BEIDOU secara bersamaan, 

kombinasi GPS, GLONASS dan BEIDOU 

dapat memperkuat geometri pengamatan dan 



 

 

 

meningkatkan ketelitian. Pertanyaan yang 

dapat diajukan adalah:  

1. Bagaimana tingkat ketelitian koordinat 

pengamatan fast static periode waktu 10 

menit dan 20 menit untuk keperluan 

GCP? 

2. Sejauh mana ketelitian posisi yang di 

dapat menggunakan receiver yang mampu 

mengamati sistem satelit GPS, 

GLONASS dan BEIDOU ? 

I.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat ketelitian 

koordinat berdasarkan periode waktu 

pengamatan yang berbeda. 

2. Identifikasi pengaruh penggunaan data 

hasil survei satelit GPS, GLONASS 

dan BEIDOU terhadap ketelitian 

posisi yang dihasilkan. 
I.5 Manfaaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis. 

Memberikangambaran/deskripsi alternatif 

metode penentuan posisi GPS fast static. 

2. Secara praktis. 

Memudahkan pengguna yang 

membutuhkan penentuan posisi secara 

cepat, efesien dan akurat dengan 

ketersedian data terkait dengan 

kebutuhan. 

II.1 GPS  

GPS (Global Positioning System) adalah 

sistem radio navigasi dan penentuan posisi 

menggunakan satelit yang dimiliki dan 

dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem yang 

Secara nominal terdiri dari 24 satelit ini dapat 

digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam 

segala cuaca, serta didesain untuk 

memberikan posisi dan kecepatan tiga-

dimensi yang teliti dan juga informasi 

mengenai waktu secara kontinu di seluruh 

dunia. (Abidin, 2007) 
II.2 Metode Penentuan Posisi static 

singkat (Rapid Static) 

Metode penentuan posisi dengan survei static 

singkat (Rapid static) pada dasarnya adalah 

survei statik dengan waktu pengamatan yang 

lebih singkat, yaitu 5-20 menit. Prosedur 

operasional lapangan pada survei statik 

singkat adalah sama seperti pada survei statik, 

hanya selang waktu pengamatannya yang 

lebih singkat. Oleh sebab itu disamping 

memerlukan perangkat lunak yang handal dan 

canggih, metode statik singkat juga 

memerlukan geometri pengamatan yang baik, 

tingkat residu kesalahan dan bias yang relatif 

rendah, serta lingkungan pengamatan yang 

relatif tidak menimbulkan multipath. 

(Abidin,2007) 

Terdapat beberapa hal yang perlu di catat 

yaitu: 

1. Survei statik singkat mempunyai tingkat 

produktivitas yang lebih tinggi, karena 

waktu pengamatan satu sesi relative 

singkat. 

2. Metode survei statik singkat memerlukan 

receiver GPS serta piranti lunak 

pemrosesan data yang lebih canggih dan 

lebih modern. 

3. Metode survei statik singkat relatif kurang 

fleksibel dalam hal spesifikasi 

pengamatan. 

4. Metode survei statik singkat relatif lebih 

rentan terhadap efek kesalahan dan bias 

II.3 System Satelit Global Positioning 

Sistem (GPS) 

Global Positioning Sistem (GPS), dengan 

nama resmi NAVSTAR GPS (Navigation 

Satellite Timing And Ranging Global 

Positioning Sistem), merupakan satelit 

navigasi dan penentuan posisi berbasis sistem 

radio yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika 

Serikat. Pada dasarnya GPS terdiri dari 3 

segment utama, yaitu: 

1. Segmen angkasa (Space Segment) terdiri 

dari setelit-satelit GPS. 

2. Segmen sistem kontrol (Control Sistem 

Segment) terdiri dari stasiun-stasiun 

pengamat dan pengendali satelit. 

3. Segmen Pemakai (User Segment) terdiri 

dari pemakai GPS termasuk alat- alat 

penerima dan pengolah sinyal dan data 

GPS. 

II.4 System Satelit GLONASS 

GLONASS merupakan sistem satelit navigasi 

yang direncanakan oleh ex-URSS (bekas Uni 

Soviet). Saat ini satelit GLONASS 

dikembangkan oleh Rusia. Satelit GLONASS 

dibangun sejak tahun 1970-an meskipun 

diluncurkan pertama kali pada tahun 12 

Oktober 1982 dengan diluncurkannya 



 

 

 

pesawat ulang-alik Cosmos 1413. Satelit 

terakhir diluncurkan pada 25 Desember 2006 

dengan diluncurkannya pesawat pendorong 

proton DM (SL-12) yang membawa tiga   

satelit dari Baikonur Cosmodrome yang 

merupakan fasilitas peluncuran luar angkasa 

tertua dan terbesar didunia, dekat kota kecil 

Tyuratam Kazakhtan.  Konstelasi satelit akan 

lengkap dengan jumlah 24 satelit pada tahun 

1997. 

Karena terjadi krisis ekonomi dalam negeri 

Rusia, proyek ini dihentikan sementara pada 

tahun 2002, seiring perbaikan situasi 

ekonomi, proyek pengembangan GLONASS 

kembali dilanjutkan. Pada tahun 2007, 

konstelasi satelit GLONASS orbit 

direncanakan sebanyak 18 satelit. Pada tahun 

2010-2011 konstelasi GLONASS 

direncanakan lengkap menjadi 24 satelit. 

Sampai saat ini kelompok orbit GLONASS 

berjumlah 27 satelit yang terdiri dari 24 satelit 

untuk memastikan navigasi global dan tiga 

sisanya adalah cadangan atau untuk 

melakukan tes peralatan eksperimen. 

II.5 System Satelit BEIDOU 

Sistem satelit navigasi Beidou mulai 

digunakan untuk regional pada tahun 2012, 

Tahun 2014 satelit navigasi Beidou menjadi 

bagian World-Wide Radionavigation System 

(WWRNS). Tahun 2015 China mengirim 

generasi pertama satelit navigasi. Tahun 2018 

masih terus mengirim satelit baru. Juni 2018 2 

satelit M5 dan M6 siap menjadi bagian 

konstelasi satelit navigasi Beidou-3. Untuk 

masyarakat akurasi sinyal satelit hanya 

diberikan dengan akurasi 10 meter. Tapi 

sinyal untuk militer memiliki akurasi sampai 

10cm Sebelumnya satelit navigasi China 

diberi nama Compass. Tapi sinyal satelit 

tumpang tindih dengan konstelasi satelit 

Galileo. Sampai akhirnya frekuensi satelit 

Beidou mendapatkan band E1, E2, E5B dan 

E6. China berencana memiliki 35 satelit 

navigasi Beidou aktif sampai tahun 2020. 

III.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan 

menggunakan metode penelitian secara 

deskriptif, kuantitatif, dan komparatif. Dalam 

metode penelitian secara deskriptif, penulis 

akan memberikan gambaran-gambaran 

metode pengukuran secara ekstraterrestrial 

yaitu dengan membandingkan metode fast 

static dengan periode waktu pengamatan 10 

menit dengan 20 menit dengan jenis satelit 

yang berbeda terkait ketelitiannya 

koordinatnya, data yang digunankan dalam 

penelitian ini adalah data primer hasil 

pengamatan GPS untuk keperluan ground 

control point pesantren miftahul falah tahun 

2018, Untuk metode penelitian secara 

kuantitatif, penulis akan menghitung 

ketelitian ekstra terrestrial dengan metode 

fast static dengan periode waktu dan jenis 

satelit yang digunakan, Sedangkan untuk 

metode penelitian secara komparatif, penulis 

akan membandingkan hasil pengukuran 

menggunakan metode fast static periode 

waktu pengamamatan 20 menit sebagai acuan 

ketelitian koordinat dan dibandingkan dengan 

metode fast static periode waktu pengamatan 

10 menit. 

III.2 Kerangka Pemikiran 

Ditinjau dari kebutuhan masyarakat umum 

saat ini akan pentingnya informasi suatu 

posisi yang akurat dan cepat. Oleh karena itu, 

sebelum melakukan pengukuran pengambilan 

data tentunya harus terlebih dahulu diketahui 

hasil ketelitian setiap metode pengukuran 

tersebut serta kualitas koordinat yang 

dihasilkan, sehingga pengaplikasian 

kedepanya tepat guna. 

 
Gambar 3.1 Kerangka Berfikir 

 

III.3 Data Penelitian 

Pengukuran dilakukan menggunakan receiver 

geofennel sebanyak 5 (lima) unit dengan 

metode survei statik diferensial, dan metode 

survei fast static di mana data yang di ukur 

adalah jarak pseudoreange dan jarak fase 



 

 

 

yang dipancarkan oleh satelit GPS, 

GLONASS, dan BEIDOU Pemecahan 

ambiguitas dilakukan menggunakan 

gelombang L1 dan L2. Perekaman data 

dilakukan dengan interval 1" dengan sudut 

elevasi (mask angle) 15 o. Durasi pengamatan 

dilakukan selama ± 4 jam. Titik kontrol di 

ikatkan terhadap titik kontrol BM 02 dan 

BM03 yang terletak di Tanjungsari dan 

Fakultas Teknik Unwim Jalan Pahlawan 

Tahun 2018. 

 
Gambar 3.2 Sebaran Titik Penelitian 

III.4 Parameter Efektifitas 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini 

merupakan beberapa tahapan yang digunakan 

oleh penulis untuk mencapai hasil 

perbandingan metode pengamatan GPS, 

survey Diferensial static dengan fast static, 

tahapan survei dan pengolahan data GPS 

dilakukan dalam beberapa tahapan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

 

Berikut adalah penjelasan dari rancangan 

penelitian: 

1. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan penulis 

menentukan titik base control yang sudah 

mempunyai koordinat fix, penulis 

menggunakan 2 titik untuk dijadikan base 

yaitu di fakultas pertanian Unwim 

tanjungsari dan fakultas teknik Unwim 

Pahlawan.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Data pengamatan yang dipakai untuk 

penelitian adalah data primer yang di ukur 

dilakukan menggunakan receiver 

geofennel sebanyak 5 (lima) unit dengan 

metode survey statik diferensial, dan 

metode survey fast static di mana data 

yang di ukur adalah jarak pseudoreange 

dan jarak fase yang dipancarkan oleh 

satelit GPS, GLONASS, dan BEIDOU 

Pemecahan ambiguitas dilakukan 

menggunakan gelombang L1 dan L2, Dan 

perekaman data dilakukan dengan interval 

1". 

3. Tahap Pengolahan Data 

Untuk mengetahui tingkat ketelitian data 

maka dilakukan pengukuran untuk 

menentukan koordinat terhadap dua titik 

dengan menggunakan metode jaring dan 

delapan titik dengan menggunakan metode 

fast static lama pengukuran untuk baseline 

jaring adalah selama 4 jam pada 

penambahan titik ikat yang baru, dan 

untuk metode fast static adalah selama 20 

menit Dalam hal ini hasil koordinat 

menggunakan metode fast static periode 

pengamatan 20 menit adalah sebagai data 

yang dianggap benar. Hasil tersebut 

kemudian dibandingkan dengan hasil 

pengukuran fast static dengan periode 

waktu pengamatan 10 menit. Pengolahan 

dilakukan di laptop dengan menggunakan 

software  (Trimble Business System ). 

Adapun pengolahan data fast static 

dilakukan dengan 8 strategi, masing 

masing strategi pengolahan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Strategi-1  

Pengolahan data dengan hanya 

menggunakan data dari satelit GPS dengan 

durasi pengamatan 20’. 

 

Tahap pengumpulan data

Tahap pengolahan data

Tahap penulisan hasil Penelitian /  
Saran dan kesimpulan

Tahap perencanaan



 

 

 

b.  Strategi-2  

Pengolahan data dengan hanya 

menggunakan data dari satelit GLONASS 

dengan durasi pengamatan 20’. 

c. Strategi-3  

Pengolahan data dengan hanya 

menggunakan data dari satelit GPS, 

GLONASS, dengan durasi pengamatan 

20’. 

d. Strategi-4  

Kombinasi data GPS, GLONASS, dan 

BEIDOU dengan durasi pengamatan 20’. 

e. Strategi-5  

Pengolahan data dengan hanya 

menggunakan data dari satelit GPS dengan 

durasi pengamatan 10’. 

f. Strategi-6  

Pengolahan data dengan hanya 

menggunakan data dari satelit   

GLONASS dengan durasi pengamatan 

10’. 

g. Strategi-7  

Pengolahan data dengan hanya 

menggunakan data dari satelit   GPS, 

GLONASS dengan durasi pengamatan 

10’. 

h. Strategi-8  

Kombinasi data GPS, GLONASS, dan 

BEIDOU dengan durasi pengamatan 10’. 

IV.1 Hasil dan Analisa 

Pengolahan data dilakukan dengan software 

trimble business center dengan analisis 

standar distribusi normal yang digunakan 

untuk menentukan nilai outliers atau tidak 

memenuhi syarat dengan menggunakan 

selang kepercayaan 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Baseline Jaring Dengan 2 Titik 
Ikat Acuan 

  Pengolahan baseline yang dilakukan 

pada perataan jaring GPS akan 

menghasilkan komponen vektor baseline 

(∆Xi, ∆Yi, ∆Zi) dan ketelitiannya. Di 

samping itu akan menghasilkan juga jarak 

baseline beserta ketelitiannya. Ketelitian 

komponen baseline hasil pengolahan 

baseline secara baseline-per-baseline 

pada sistem koordinat UTM, 
Table 4.1 Pengolahan Data Base Line Untuk 

Titik Ikat Baru 

 
Pengolahan jaring untuk titik control 

digunakan untuk pembuatan base baru yang 

nantinya sebagai acuan untuk pengolahan 

data hasil dari pengukuran fast static,strategi 

pengolahan menggunakan metode jaring 

dengan menggunakan 3 satelit yaitu 

GPS,GLONASS,BEIDOU. 

Table 4.2 Hasil Koordinat Base Kontrol Baru 

 
dapat dilihat bahwa ketelitian posisi titik yang 

diamat CP01 dan CP02 mempunyai nilai 

ketelitian dalam orde milimeter dengan  

Solusi baseline adalah fixed namun untuk 

hasil perataan jaring (network adjustment) 

dengan analisis standar distribusi normal 

menggunakan selang kepercayaan 95% 

dengan uji pada pengolahan data ini 

menggunakan standar default dari software 

TBC, Setelah selesai proses dari perataan 

jaring pembuatan base baru, lalu dilakukan 

pengolahan fast static dan sebagai titik 

control yang di pakai adalah base baru hasil 

perataan jaring. Hasil akhir proses hitungan 

pengamatan metode fast static adalah berupa 

nilai koordinat, simpangan baku, dan ellips 

kesalahan 

 

Table 4.3 Hasil Koordinat dengan Pengolahan 

Data Strategi-1 

 
 



 

 

 

Table 4.4 Hasil Koordinat dengan Pengolahan 

Data Strategi-2 

 
Table 4.5 Hasil Koordinat dengan Pengolahan 

Data Strategi-3 dan Data Strategi-4 

 
dapat dilihat bahwa ketelitian posisi titik yang 

diamat pada strategi-1 sampai strategi-4  

dengan Periode pengamtan 20 menit dengan 

system satelit yang berbeda sesuai dengan 

strategi masing masing dimana nilai ketelitian 

untuk strategi-1, strategi-3, dan strategi-4 

dalam orde milimeter, sementara untuk 

strategi-2 mempunyai nilai ketelitian dalam 

orde centimeter dengan  Solusi baseline untuk 

strategi-1 sampai dengan strategi-4 adalah 

fixed, untuk strategi-1 sampai dengan 

strategi-4 hasil perataan jaring (network 

adjustment) dengan analisis standar distribusi 

normal menggunakan selang kepercayaan 

95% pada pengolahan data ini menggunakan 

standar default dari software TBC, pada kasus 

ini kemungkinan karena korelasi dari 

variabel- variabel yang dianalisis belum 

memenuhi syarat, indikasinya adalah bahwa 

dari ketujuh belas baseline yang diproses 

belum bisa memberikan variabel yang baik 

untuk bisa memenuhi sarat walaupun hasil 

dari pengolahan baseline fixed. 

Table 4.6 Hasil Koordinat dengan Pengolahan 

Data Strategi-5 

 
Table 4.7 Hasil Koordinat dengan Pengolahan 

Data Strategi-6 

 
Table 4.8 Hasil Koordinat dengan Pengolahan 

Data Strategi-7 

 
Table 4.9 Hasil Koordinat dengan Pengolahan 

Data Strategi-8 

dapat dilihat bahwa ketelitian posisi titik yang 

diamat pada strategi-5 sampai strategi-8  

dengan Periode pengamtan 10 menit dengan 

system satelit yang berbeda sesuai dengan 

strategi masing masing dimana nilai ketelitian 

untuk strategi-5, strategi-7, dan strategi-8 

dalam orde milimeter, sementara untuk 

strategi-6 mempunyai nilai ketelitian dalam 

orde centimeter dengan  Solusi baseline untuk 

strategi-5 sampai dengan strategi-8 adalah 

fixed, untuk strategi-5 sampai dengan 

strategi-8 hasil perataan jaring (network 

adjustment) dengan analisis standar distribusi 

normal menggunakan selang kepercayaan 

95%, pada kasus ini kemungkinan karena 

korelasi dari variabel- variabel yang dianalisis 

belum memenuhi syarat, indikasinya adalah 

bahwa dari ketujuh belas baseline yang 

diproses belum bisa memberikan variabel 

yang baik untuk bisa memenuhi sarat 

walaupun hasil dari pengolahan baseline 

fixed. Pada periode waktu pengamatan 10 

menit  untuk GCP02 pada saat Pengolahan 

baseline Hasilnya tidak bias di proses karena 

tidak memenuhi parameter untuk pengolahan 

gps. 



 

 

 

IV.2 Pembahasan 

Maka didapatkan selisih hasil ketelitian 

koordinat antara metode fast static 

pegamaatan 20’ dan metode fast satatic 

pengamatan 10’. 

Tabel 4.10 Selisih Ketelitian Koordinat antara 

Metode Fast Static Pengamatan 20’ dengan 

Fast Static Pengamatan 10’ dengan Satelit 

GPS 

 
Hasil nilai koordinat dari pengolahan pada 

titik pengamatan dapat dilihat pada Tabel 

4.10. Pengolahan pengolahan rapid static 10 

menit dan 20 menit dengan interval 

pengambilan data 1 detik, dengan strategi 1 

dan 5 yaitu dengan system satelit GPS dengan 

Hasil selisih tidak terlalu jauh dengan 

pengamtan 10 menit dan 20 menit dengan 

rata-rata orde millimeter. 

Tabel 4.11 Selisih Ketelitian Koordinat antara 

Metode Fast Static Pengamatan 20’ dengan 

Fast Static Pengamatan 10’ dengan Satelit 

GLONASS 

id x(m) y(m) h x(m) y(m) h

GCP01 796713.007   9230186.711   685.569   796712.998   9230186.715   685.564   0.007 0.004 0.005

GCP02 796742.714   9230199.179   685.523  

GCP03 796641.369   9230222.872   685.757   796641.357   9230222.880   685.757   0.012 0.008 0.000

GCP04 796651.508   9230299.552   685.933   796651.500   9230299.556   685.934   0.008 0.004 0.001

GCP05 796765.838   9230263.617   686.285   796765.837   9230263.620   686.270   0.001 0.003 0.005

GCP06 796877.105   9230159.566   685.324   796877.120   9230159.564   685.330   0.015 0.002 0.006

GCP07 796846.780   9230232.129   685.502   796846.742   9230232.111   685.449   0.038 0.018 0.007

GCP08 796770.899   9230128.444   685.166   796770.921   9230128.445   685.173   0.022 0.001 0.007

0.08 0.04 0.03

20' 10'
X20' - x10' y20' - y10' h20' - h10'

 
Hasil nilai koordinat dari pengolahan pada 

titik pengamatan dapat dilihat pada Tabel 

4.11. Pengolahan pengolahan rapid static 10 

menit dan 20 menit dengan interval 

pengambilan data 1 detik, dengan strategi 2 

dan 6 yaitu dengan system satelit GLONASS 

dengan Hasil selisih tidak terlalu jauh dengan 

pengamtan 10 menit dan 20 menit dengan 

rata-rata orde milimeter. 

Tabel 4.12 Selisih Ketelitian Koordinat antara 

Metode Fast Static Pengamatan 20’ dengan 

Fast Static Pengamatan 10’ dengan Satelit 

GLONASS dan GPS 

 

 
Hasil nilai koordinat dari pengolahan pada 

titik pengamatan dapat dilihat pada Tabel 

4.12. Pengolahan pengolahan rapid static 10 

menit dan 20 menit dengan interval 

pengambilan data 1 detik, dengan strategi 3-7 

yaitu dengan system satelit GLONASS + GPS 

dengan Hasil selisih tidak terlalu jauh dengan 

pengamtan 10 menit dan 20 menit dengan 

rata-rata orde millimeter, bahkan tidak ada 

selisih sampai melebihi orde centimeter. 

Tabel 4.13 Selisih Ketelitian Koordinat antara 

Metode Fast Static Pengamatan 20’ dengan 

Fast Static Pengamatan 10’ dengan Satelit 

GLONASS, GPS dan BEIDOU 

 
Hasil nilai koordinat dari pengolahan pada 

titik pengamatan dapat dilihat pada Tabel 

4.13. Pengolahan pengolahan rapid static 10 

menit dan 20 menit dengan interval 

pengambilan data 1 detik, dengan strategi 4-8 

yaitu dengan system satelit GLONASS + GPS 

+ BEIDOU dengan Hasil selisih tidak terlalu 

jauh dengan pengamtan 10 menit dan 20 

menit dengan rata-rata orde millimeter, 

bahkan tidak ada selisih sampai melebihi orde 

centimeter, untuk GCP02 tidak bias di 

bandingkan Karena dengan pengamatan 10 

menit tidak bisa untuk memenuhi parameter 

untuk pengolahan data, karena titik GCP02 

berada di keterbukaan langit kurang. 

V.1 Kesimpulan 

1. Bahwa kombinasi pengukuran dari satelit 

GPS, satelit GLONASS, dan satelit 

BEIDOU dengan pengamatan waktu 20 

menit lebih baik dengan ketelitian orde 

millimeter. 

2. Hasil dari pengamatan GPS dengan 

periode waktu 20 Menit lebih baik 

ketelitiannya, dan untuk pengamatan 

GPS dengan periode waktu 10 menit 

kurang baik, karena pada pengambilan 



 

 

 

data tidak memenuhi parameter pada saat 

pengolahan data. 

V.2 Saran 

Masih banyaknya kekurangan pada penelitian 

ini, oleh karena itu beberapa saran diharapkan 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, 

agar didapatkan hasil yang lebih baik, yaitu : 

1. Perlu dilakukan kajian lebih dalam 

mengenai software yang digunakan dalam 

hal ini Trimble Busines Centre , dan juga 

harus ada software ilmiah sebagai 

pembanding dari pengolahan yang 

dihasilkan 

2. Untuk mengetahui pengaruh multipath 

reduction yang merupakan fitur dari alat 

yang digunakan, akan lebih baik bila 

dilakukan pengukuran diruang yang 

terhalang lebih banyak ganguan, misalnya 

dibawah tower, bangunan-bangunan 

tinggi, sehingga diketahui penggunaan dari 

fitur tersebut. 
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