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ABSTRACT 

Technological developments continue to grow and become more sophisticated, not least in the 

field of measurement and mapping. Currently, the measurement tool technology related to Electronic 

Total Station (ETS) is reflector-less, where this system doesn't need to use a prism reflector as a target.  

Regarding the development of these tools, this study conducted a comparative study of the 

difference in the coordinates of the measurement results of easting and northing coordinates using a 

Total Station with prism and wall targets. The object of this research is the office building owned by 

PT Bumi Makmur Lestari as many as 92 points. The focus of this study is to determine the difference in 

significance and the effect of the results of these differences.  

The methodology used for this study uses a sample Ttest of the difference in measurements 

between the prism and the wall. From the test results with the sample Ttest on the difference coordinates 

E and N that the value of the Ttest analysis test results using SPSS and microsoft excel with a 95% 

confidence interval produces a P value <0.05, so there is a no significant difference in value between 

the average difference measurement value with the Total Station targeted prism and wall. 
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ABSTRAK 

   
Perkembangan teknologi terus berkembang dan semakin canggih, tak terkecuali dalam bidang 

pengukuran dan pemetaan. Saat ini telah berkembang teknologi alat pengukuran terkait dengan 

Electronic Total Station (ETS) yaitu reflector-less, dimana sistem ini tidak perlu menggunakan prisma 

reflector sebagai target.  

Terkait perkembangan alat tersebut, penelitian ini dilakukan kajian perbandingan selisih 

koordinat hasil pengukuran koordinat easting dan northing menggunakan Total Station bertarget prisma 

dan tembok. Objek penelitian ini adalah bangunan gedung kantor milik PT Bumi Makmur Lestari 

sebayak 92 titik. Fokus penelitian ini untuk mengetahui perbedaan selisih signifikansi dan pengaruh 

dari hasil perbedaan tersebut.  

Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan uji sampel Ttest dari selisih 

perbedaan pengukuran antara prisma dan tembok. Dari hasil pengujian dengan uji sample Ttest pada 

selisih koordinat E dan N bahwa nilai Hasil uji analisis Ttest menggunakan SPSS maupun microsoft excel 

dengan selang kepercayaan 95% menghasilkan nilai P value < 0,05 , sehingga tidak terdapat perbedaan 

nilai yang siginifikan antara rata – rata selisih nilai pengukuran dengan Total Station bertarget prisma 

dan tembok.  

 

Kata Kunci :  Total Station, Prisma, Tembok



PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 
PT. Bumi Makmur Lestari merupakan 

perusahaan developer property yang di 

dalamnya meliputi pekerjaaan pembebasan 

lahan, konstruksi bangunan, maupun jual beli 

rumah. Salah satu bidang ilmu yang digunakan 

dalam melakukan pekerjaan ini adalah disiplin 

ilmu geodesi yang melakukan pengukuran dan 

pengamatan untuk menentukan suau posisi titik 

di permukaan bumi, ukuran, bentuk dan luas 

sebagian besar permukaan bumi yang 

kemudian hasilnya disajikan dalam media 

tertentu atau yang biasa dikenal dengan 

pemetaan situasi.  

Perkembangan teknologi semakin hari 

terus berkembang dan semakin canggih yang 

terjadi pada semua bidang tak terkecuali bidang 

disiplin ilmu geodesi. Perkembangan bidang 

geodesi khususnya untuk melakukan pekerjaan 

pengukuran dan pemetaan menawarkan banyak 

hal baru, salah satu contoh teknologi yang hadir 

saat ini yaitu Electronic Total Station (ETS) 

yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

koordinat suatu titik dengan waktu singkat, 

sehingga memudahkan dalam penentuan posisi 

dan melakukan pemetaan.  

Saat ini telah berkembang teknologi 

terkait dengan Electronic Total Station (ETS) 

yaitu reflector-less atau yang biasa disebut 

sistem laser, dimana sistem laser ini tidak perlu 

menggunakan prisma reflector sebagai target. 

Salah satu penggunaan reflector-less adalah 

untuk memetakan suatu lahan atau daerah 

dengan waktu singkat tanpa terhambat oleh 

pergerakan prisma reflector dalam proses 

pengambilan data. Teknologi ini digunakan 

untuk penentuan posisi atau pemetaan suatu 

lahan yang memerlukan akurasi tinggi seperti 

penentuan posisi di lapangan maupun detail 

topografi. Teknologi ini sangat membantu 

dalam memudahkan pekerjaan yang dilakukan 

di PT.Bumi Makmur Lestari, dikarenakan 

dalam pemetaan lahan yang akan digunakan 

untuk pembangunan gedung maupun 

perumahan dibutuhkan akurasi yang tinggi 

pula.  

Salah satu pekerjaan penting dalam 

pemetaan adalah pemeriksaan koordinat 

terpasang. Pemeriksaan koordinat terpasang ini 

dilakukan untuk kordinat Easthing (E), 

Northing (N), dan Elevation (Z). pemeriksaan 

koordinat terpasang adalah untuk memenuhi 

akurasi tertentu yang diinginkan. Teknologi 

yang bisa digunakan dalam melakukan 

pemeriksaan koordinat terpasang tersebut 

adalah menggunakan Electronic Total Station 

(ETS). Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah  tersebut perlu dilakukan penelitian 

mengenai seberapa akuratkah pemetaan 

menggunakan reflector-less dengan prisma 

reflector. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Perbandingan Selisih Koordinat Hasil 

Pengukuran Total Station Bertarget Prisma Dan 

Tembok (Studi Kasus : PT. Bumi Makmur 

Lestari)”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi 

Jawa Barat , Kabupaten Bogor. Secara 

geografis lokasi  Kabupaten Bogor terletak 

pada 6⁰18'0" – 6⁰47'10" Lintang Selatan dan 

106⁰23'45" – 107⁰13'30" Bujur  Timur. Lebih 

tepatnya penelitian ini dilakukan di lahan milik 

PT Bumi Makmur Lestari yang memiliki luas 

tanah kurang lebih sekitar 100 hektar, tetapi 

penelitian ini tidak akan menggunakan semua 

lahan, hanya mengambil beberapa sampel dari 

Sebagian kecil lahan yang ada. Pengambilan 

data untuk penelitian dilakukan pada objek 

sekitar area bangunan gedung kantor milik PT 

Bumi Makmur Lestari.  

 

Metode Analisis 

 

Pada tahapan penelitian ini persiapan 

dalam melakukan analisis merupakan tahapan 

awal dalam melaksanakan penelitian. Persiapan 

dalam metode analisis adalah pengumpulan 

literatur seperti acuan berupa karya  tulis yang 

digunakan sebagai kegiatan dalamm ilmu 

pengetahuan karena mempunya manfaat yang 

berhubungan dengan penelitian. Selain acuan 

berupa karya tulis lain juga ada beberapa jurnal 

dan buku yang mendukung sebagai literatur 

melaksanakan penelitian. Menentukan alat 

yang akan digunakan dalam penelitian 

merupakan hal yang akan dijadikan dasar 

pemakaian dalam pengambilan data untuk 

melakukan analisis.  

Analisis yang digunakan penelitian 

adalah menggunakan uji Ttest  berpasangan 



karena ada dua objek sama yang diperlakukan 

secara berbeda. Sebelum dilakukan uji Ttest dua 

pihak, ada beberapa rangkaian yang harus 

dianalisis untuk dapat dilakukan Ttest, yaitu 

melakukan uji normalitas data. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui, apakah data yang 

kita dapat dan akan dilakukan analisis 

berdistribusi normal atau tidak. Salah satu 

syarat untuk melakukan uji Ttest adalah data 

yang diperoleh harus terdistribusi normal. 

Dalam penelitian tugas akhir ini digunakan 

metode analisis untuk beberapa data. Adapun 

penggunaan metode analisis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Selisih perbandingan koordinat hasil 

pengukuran Total Station bertarget prisma 

dan tembok diperoleh dengan melakukan 

analisis pada hasil koordinat kedua target. 

Koordinat yang didapat akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis statistik uji 

Ttest. 

2. Melakukan analisis terhadap data 

koordinat dengan melakukan pengujian 

normalitas data. 

3. Melakukan uji Ttest untuk mengetahui nilai 

signifikansi anatar koordinat hasil 

pengukuran bertarget prisma dan tanpa 

prisma.  

 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran yang 

dilaksanakan dalam kegiatan ini dapat dilihat 

dari diagram di bawah ini : 

 

Gambar 1. Diagram alir kerangka penelitian 

Pengolahan Data  

 

Metode pengolahan data yang 

digunakan yaitu menggunakan microsoft excel. 

Maksud dari pengolahan data ini yaitu, setelah 

data hasil pengumpulan menggunakan Total 

Station diunduh barulah diolah menggunakan 

microsoft excel untuk memisahkan data 

koordinat X dan Y, yang selanjutnya akan 

dianalisis.  

Metode pada pengolahan data ini 

memang lebih simpel karena hanya memilih 

data koordinat yang sudah diunduh barulah bisa 

dilakukan penelitian selanjutnya yaitu metode 

analisis data.  

 

Tabel uji normalitas data 

Tabel uji normalitas data digunakan 

untuk mengetahui apakah data yang didapat 

dan akan dilakukan analisis sudah 

terdistribusi normal atau belum. Dalam 

melakukan uji normalitas data ada beberapa 

tahapan perhitungan yang dibantu dengan 

menggunakan tabel penolong.  Pada uji 

normalitas data adalah untuk 

membandingkan antara nilai Lhitung dengan 

nilai Ltabel pada tabel Z dengan syarat : 

1. Apabila Lhitung < Ltabel berarti data 

terdistribusi normal, sebaliknya 

2. Apabila Lhitung > Ltabel berarti data tidak 

terdistribusi normal. 

Catatan : apabila ditemukan ternyata 

data tidak terdistribusi normal, maka harus 

dilakukan cek ulang data, lalu diulang 

proses perhitungan sampai hasil yang 

didapat terdistribusi normal agar bisa 

dilakukan uji Ttest untuk mengetahui 

perbedaan signifikansi antar data.  

 

Tabel uji Ttest 

Pengujian Ttest ini dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan nilai signifikansi 

dari pengambilan data bertarget prisma dan 

tembok. Analisis uji Ttest ini dilakukan 

dengan aplikasi SPSS dan juga Microsoft 

excel.  

Pada uji Ttest melakukan perbandingkan 

antara nilai thitung dengan ttabel. Analisis 

perbandingan dilakukan dengan syarat : 



1. Jika thitung < ttabel , maka data tersebut 

tidak memiliki perbedaan secara 

signifikan 

2. Jika thitung > ttabel, maka data tersebut 

memiliki perbedaan secara signifikan 

Catatan : apabila ternyata data memiliki 

perbedaan secara signifikan, maka berarti 

data antara koordinat bertarget prisma dan 

tembok tidak bisa digunakan secara 

Bersama, penggunaannya tergantung sesuai 

dengan kebutuhan yang akan digunakan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui adakah selisih nilai signifikansi 

antara pengukuran menggunakan prisma dan 

tanpa prisma. Focus dari penelitian ini adalah 

pengujian statistik menggunakan uji Ttest 

menggunakan data horizontal berupa nilai X 

dan Y. Data dikelompokkan berdasarkan objek 

yang sama dan digabungkan untuk mencari 

perbandingan selisih koordinatnya. 

 

Hasil  

Sebanyak 92 data koordinat Easthing dan 

Northing dilakukan pada suatu bangunan 

gedung dengan menggunakan target bidikan 

dari prisma dan non prisma (tembok). Dalam 

pengukuran ini data Easthing maupun Northing 

diolah terlebih dahulu dengan mencari nilai 

selisih perbandingan antar titik koordinat. 

Selanjutnya untuk pengujian apakah terdapat 

perbedaan nilai yang signifikan antara hasil 

pengukuran Total Station dengan prisma dan 

tembok, dilakukan dengan uji statistik samples 

Ttest dua pihak. Sebelum pengujian Ttest, 

distribusi data perlu terlebih dahulu dilakukan 

uji normalitasnya.  

Uji normalitas data yang digunakan 

untuk penelitian kali ini yaitu menggunakan 

metode perhitungan Liliefors. Dari hasil 

perhitungan data sebanyak 92 sampel yang 

penulis dapatkan, berhasil menyimpulkan 

bahwa data tersebut terdistribusi normal. Hasil 

pengujian distribusi normal dapat dilihat pada 

tabel 1. 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Normalitas Data 

Metode Liliefors 
Jumlah 

Xyi 
3.4493     

L 

hitung 

0.09166

52 
Diterima 

Rata2 

Xyi 
0.0375     

L 

tabel  

0.09237

19 

SD Xyi 
0.00953

2589 
        

 

 

Dari hasil pengujian terlihat bahwa 

nilai Lhitung < Ltabel dimana Lhitung = 0.0916653 

dan nilai Ltabel = 0.0923719. Berarti bahwa data 

tersebut sudah terdistribusi normal dan berhak 

untuk melanjutkan pengujian statistik 

selanjutnya yaitu uji Ttest. 

Sedangkan untuk hasil analisis 

normalitas data menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Normalitas Data 

Dengan SPSS 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistik df Sig. Statistik df Sig. 

Delta_X .053 92 .200* .975 92 .080 

Delta_Y .061 92 .200* .980 92 .174 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Pada tabel 2 terlihat bahwa hasil uji 

signifikansi untuk semua distribusi data adalah 

lebih besar dari 0,05 atau P value > 0,05, baik 

dengan uji kolmogorov-smirnov maupun 

dengan uji shapiro-wilk, yang berarti Ho 

diterima, dengan kata lain data terdistribusi 

normal. Nilai P disini adalah nilai Sig. pada 

tabel 2. 

 

Uji Ttest 

Uji Ttest pada dasarnya adalah suatu 

pengujian dalam statistik yang digunakan untuk 

melihat apakah suatu nilai rata – rata dari 

sampel data berbeda secara signifikan atau 

tidak. Pada penelitian ini penulis ingin 

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan di antara sampel hasil pengukuran 

menggunakan Total Station dengan Prisma dan 

tanpa prisma. Data hasil pengujian Ttest 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS dapat 

dilihat pada tabel 1 dan tabel 2  berikut : 

 

 

 



Tabel 1. Hasil Analisis Uji Ttest Menggunakan 

SPSS Untuk Selisih Koordinat X (Easthing) 

 

 
Dari hasil pengujian dengan uji paired 

samples Ttest pada selisih koordinat X terlihat 

bahwa nilai P value = 0,417 > 0,05, sehingga 

Ho diterima. Dengan kata lain, tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara rata – rata 

selisih nilai pengukuran Total Station dengan 

prisma dan tembok.  

 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Ttest Menggunakan 

SPSS Untuk Selisih Koordinat Y (Northing) 

 
Selanjutnya, dari hasil pengujian uji 

paired samples Ttest pada selisih koordinat Y 

(Northing) terlihat bahwa nilai P value = 0,168 

> 0,05, sehingga Ho diterima. Dengan kata lain, 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata 

– rata selisih nilai pengukuran Total Station 

dengan prisma dan tembok.  

Sedangkan untuk data hasil analisis uji 

Ttest  menggunakan aplikasi microsoft excel 

dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut : 

 

Tabel 3. Hasil Analaisis Uji Ttest Dengan 

Microsoft Excel Koordinat X (Easthing) 
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

(Easthing) 

     

  989.2515 989.2999 

Mean 

1012.7214

52 

1012.7186

46 

Variance 

220.01662

01 

220.04668

48 

Observations 91 91 

Hypothesized Mean 

Difference 0   

df 180   

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

(Easthing) 

t Stat 

0.0012757

7   

P(T<=t) one-tail 

0.4994917

48   

t Critical one-tail 

1.6533630

13   

P(T<=t) two-tail 

0.9989834

96   

t Critical two-tail 

1.9732308

23   

 

Berdasarkan data hasil analisis pada 

tabel 3. dapat dilihat bahwa untuk data 

koordinat X (Easthing) terlihat bahwa nilai t-

stat yaitu nilai thitung sebesar 0,00127577  < t 

critical two – tail yaitu 1,973230823, sehingga 

Ho diterima. Pada hasil analisis ini fokuskan 

kepada hasil analisis t critical two – tail karena 

data yang ada merupakan data berpasangan. 

Sehingga digunakan analisis uji dua pihak.  

 

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Ttest Dengan 

Microsoft Excel Koordinat Y (Northing) 
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

(Northing) 

     

  1005.4458 1005.4539 

Mean 

994.05212

31 

994.04791

98 

Variance 

493.39781

9 

493.87813

24 

Observations 91 91 

Hypothesized Mean 

Difference 0   

df 180   

t Stat 

0.0012761

2   

P(T<=t) one-tail 

0.4994916

09   

t Critical one-tail 

1.6533630

13   

P(T<=t) two-tail 

0.9989832

17   

t Critical two-tail 

1.9732308

23   

 

Berdasarkan data hasil analisis pada 

tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk data 

koordinat Y (Northing) terlihat bahwa nilai t-

stat yaitu nilai thitung sebesar 0,00127612  < t 

critical two – tail yaitu 1,973230823, sehingga 

Ho diterima. Pada hasil analisis ini fokuskan 

kepada hasil analisis t critical two – tail karena 

data yang ada merupakan data berpasangan. 

Sehingga digunakan analisis uji dua pihak.  

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   Lower Upper 

Pair 

1 

X1 

- 

X2 

.0022489 .0264466 .0027573 
-

.0032280 
.0077259 .816 91 .417 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper    

Pai

r 1 

Y

1 - 

Y

2 

.004069

6 
.0281202 

.002931

7 

-

.001754

0 

.009893

1 

1.38

8 

9

1 
.168 

 



Pembahasan 

Pengambilan data hasil pengukuran 

lapangan menggunakan alat Total Station 

dengan prisma dan tanpa prisma sebanyak 92 

yang dilakukan di area gedung kantor 

menghasilkan data seperti pada lampiran 1. 

Data hasil pengukuran lapangan yang 

digunakan untuk penelitian ini menggunakan 

data horisontal yaitu easthing dan northing 

dengan selisih perbedaan antar koordinat tiap 

sampel untuk easthing sebesar 0,0231 dan 

untuk northing sebesar 0,02495. jika dilihat 

berarti dari pengukuran data lapangan tidak ada 

selisih nilai koordinat yang signifikan antara 

koordinat easthing (X) maupun northing (Y).  

Berdasarkan hasil data lapangan yang 

sudah diperoleh dan tidak ada nilai yang 

signifikan selanjutnya dilakukan uji normalitas 

data sebelum melakukan uji statistik. Distribusi 

normal dimaksudkan untuk mengetahui bahwa 

data yang akan digunakan untuk penelitian 

berada dalam sebaran normal.  

Distribusi normal ini merupakan teknik 

yang memungkinkan kita untuk membuat 

sejumlah kesimpulan baik yang tepat ataupun 

perkiraan tentang nilai variabel itu. Uji 

normalitas data ini juga merupakan analisis 

yang menjadi syarat menentukan jenis statistik 

apa yang akan dipakai dalam penganalisaan 

selanjutnya. Dasar pengambilan keputusan 

distribusi normal adalah jika nilai Lhitung > Ltabel 

maka Ho ditolak, dan jika nilai Lhitung< Ltabel 

maka Ho diterima (Murwani, 2001:20). 

Hipotesis statistik yang digunakan:  

Ho : sampel berdistribusi normal  

H1 : sampel data berdistribusi tidak 

normal 

Dari hasil pengujian normalitas data 

yang sudah dilakukan menujukkan bahwa hasil 

pengukuran yang dilakukan sebanyak 92 

sampel terdistribusi normal dengan hasil Lhitung 

sebesar 0.0917 dan nilai Ltabel sebesar 0.0924 

dengan kata lain Lhitung<Ltabel yang berarti Ho 

diterima. 

Sedangkan hasil uji signifikansi untuk 

semua distribusi data menggunakan aplikasi 

SPSS adalah lebih besar dari 0,05 atau P value 

> 0,05, baik dengan uji kolmogorov-smirnov 

maupun dengan uji shapiro-wilk, yang berarti 

Ho diterima, dengan kata lain data terdistribusi 

normal.  

Analisis statistik yang dilakukan 

selanjutnya yaitu uji Ttest, dimana uji Ttest 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan selisih 

nilai antar koordinat pengukuran menggunakan 

Total Station bertarget prisma dan non prisma 

(tembok).  Uji Ttest pada penelitian ini 

menggunakan metode uji sampel Ttest dua 

pihak. Menggunakan metode ini karena data 

yang digunakan tidak bebas (berpasangan) 

dimana objek penelitian dikenai dua buah 

perlakuan yang berbeda, sehingga walaupun 

menggunakan objek yang sama tetapi hasil 

yang diperoleh 2 macam data sampel, yaitu data 

perlakuan pertama (prisma) dan data perlakuan 

kedua (tembok). Hipotesis yang digunakan 

yaitu: 

thit> ttab → berbeda secara signifikansi 

(Ho ditolak)  

thit< ttab →Tidak berbeda secara 

signifikansi (Ho diterima) 

Dari hasil pengujian yang dilakukan 

menggunakan uji Ttest  menggunakan aplikasi 

SPSS maupun microsoft excel dapat 

disimpulkan dari data hasil pengujian bahwa 

value thitung < ttabel sehingga Ho diterima. Hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat nilai yang sangat 

signifikan antara pengukuran menggunakan 

Total Station bertarget Prisma dan non prisma 

(tembok). Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pengukuran antara koordinat 

pengukuran bertarget prisma dan non prisma 

(tembok) dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya : manusia, alam dan alat, hal 

ini juga dijelaskan dalam suatu penelitian lain 

mengenai analisis ketelian alat Total Station 

yang mengatakan bahwa besarnya kesalahan 

dalam suatu pengukuran disebabkan oleh tiga 

faktor utama, yaitu manusia, alam, dan alat. 

Faktor manusia sendiri adalah dari orang yang 

melakukan pengukuran ataupun orang yang 

memegang prisma, untuk faktor alat sendiri dari 

jenis alatnya, tingkat ketelitian alatnya, 

kalibrasi alat dan fasilitas – fasilitas yang 

mendukung penggunaan alat tersebut, 

sedangkan dalam hal alam terkendala dari 

cuaca panas, hujan, angin sangat bisa 

mempengaruhi hassil pengukuran dengan Total 

Station. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan 

menggunakan uji statistik sampel Ttest 

didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dari 

perbandingan ketelitian koordinat hasil 

pengukuran Total Station bertarget 

prisma dan tembok dengan jumlah 

sampel data sebanyak 92 sampel dengan 

selang kepercayaan 95% menggunakan 



aplikasi SPSS maupun microsoft excel 

adalah tidak terdapat perbedaan nilai 

yang signifikan. 

2. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

pengukuran menggunakan Total Station 

bertarget prisma dan non prisma 

(tembok) ini dipengaruhi oleh faktor – 

faktor diantaranya : manusia, alam, dan 

alat. Manusia sebagai orang yang 

mengendalikan alat dan manusia sebagai 

orang yang memegang prisma, untuk 

alam berasal dari cuaca panas, hujan, 

angin, sedangkan dari alat sendiri yaitu 

tentang ketelitian alat, kalibrasi alat, dan 

juga fasilitas – fasilitas pendukung 

penggunaan alat tersebut untuk 

melakukan pengukuran.  

 

SARAN 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk penggunaan target dalam melakukan 

pengukuran sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhan pekerjaan.  

1. Penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan 

menggunakan metode yang berbeda dan 

pengambilan sampel yang lebih banyak. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor yang dapat 

mempengaruhi pengukuran terutama 

untuk bidikan laser pada Total Station. 
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